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Langs de vloedlijn

Een verstandig man beoordeelt
het nieuwe naar het oude.

Sophocles
(495 - 406 v. Chr.)

Zandvoort had dit jaar alweer z'n eerste baders
Terwijl vrij talrijke toe-

schouwers langs de Boule-
vards en op het strand, ge-
stoken in dikke winterjassen,
reeds kippevel kregen van
narigheid bq het aanschou-
wen van de eerste badgasten,
die dit jaar de zee indoken
als was het een smoorhete
dag in augustus, bleken de
ruim 20 jongens en meisjes,
die dit bravourstukje op
Nieuwjaarsdag volbrachten,
van hun duik in het zilte nat,

jat een temperatuur had van
nauwelijks vjjf graden, niet de
minste hinder te ondervinden.

Het waren voornamelijk
leden van de Haarlemse -^y»,

zwemvereniging „Njord '59"

die na een fietstocht uit Haar-
lem dit Nieuwjaarsbad op
het Zandvoortse strand voor
de Kotonde traditie-getrouw öffe;-
en'" nu reeds voor de vijfde *p§lM%!

maal kwamen nemen. De zee "^
was vrij onstuimig en er

s
stond een zware branding.
Een waterig zonnetje belichtte

de witgekuifde golven. Maar alsof

het een- midzomerdag gold, ont-
kleedde het gezelschap zich aan de
voet van de duinen, na tevoren
langs het strand nog enige tijd de
spieren te hebben losgelopen en om-
streeks half drie was het dan zover
de gehele groep verdween dartelend
in de golven, dook erin onder, kwam
na enige minuten weer terug op
het strand, om zich in de natte bad-
kleding weer wat warm te lopen en

alsof men er niet genoeg van kon
krijgen werd opnieuw enkele minu-
ten de zee opgezocht.

Het was bij dit alles een opmer-
kelijk verschijnsel dat de talrijke

toeschouwers op het strand en de
Boulevards het wel kouder leken te

hebben dan de jongelui zelf, die
na het beëindigen van hun zeebad
weer rustig naar de duinvoet wan-

delden, om zich daar af te drogen
en de winterkleding weer aan te

schieten. Al met al vonden wij het
maar een opmerkelijk staaltje van
moed en doorzettingskracht. We ver-
moeden zo, dat de daarna volgende
erwtensoepmaaltijd en de hardrij-
wedstrijd op de fiets naar huis de
jongelui tenslotte toch nog transpi-
rerend bij de huiselijke haard heb-
ben doen terugkeren.

Bjj het eerste nummer in 1965

Het doet een mens wel eens goed,
bewijzen van meeleven en sympa-
tie te mogen krijgen wanneer het
de arbeid betreft, die hij verricht.
Speciaal in de laatste weken heb
ik zulke bewijzen nog al eens mo-
gen ontvangen, naast mondelinge
ook verschillende schriftelijke.

Iemand schreef me: „ik ben ü
heel, heel dankbaar over al hetgeen
U hebt geschreven, het "heeft mij
ontroerd en ik kan er U niet ge-
noeg voor danken". En een ander:
„aan het einde van het jaar wil ik
U eens komen bedanken voor het
Zandvoorts Nieuwsblad. Er staan
altijd lezenswaardige zaken in en
de laatste tijd trokken speciaal Uw
artikelen: „tussen Sint en Kerst"
mijn belangstelling.
Dit alles maakt mij niet ijdel, in-

tegendeel, maar het is wel een sti-

mulans, om op de ingeslagen weg
voort te gaan. Mijn werk is mij lief

en Zandvoort is mij lief, dit te com-
bineren is heus zo moeilijk 'niet en
vandaar dan ook, dat ook in het
komende jaar Zandvoorts Nieuws-
blad weer een zuiver plaatselijk
karakter zal dragen.
In onze steeds zich uitbreidende

gemeente, waarvoor zich perspec-
tieven openen, die nog maar nau-
welijks te overzien zijn, blijft zo-
veel over Zandvoort te vertellen,
dat het behouden van dit plaatselijk
karakter van Zandvoorts Nieuws-
blad heus wel verantwoord, ja zelfs
zeer gewenst is.

De artikelen „Tussen Sint en Kerst"
trokken inderdaad in brede kring
veel belangstelling. Daarom zal ik
er ook voorlopig mee blijven door-
gaan. In onze dynamische gemeente
is een steeds weerkerend vergelijken
met het betrekkelijk nog nabije

Kerstboomverbranding

,WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
Gaen volgend jaer de

Strandpliesie en de Reddings-
brigade 'n iNieuwjaersbad

neme?

De jaarlijkse kerstboomverbran-
ding op het Zandvoortse strand
fel'jkt Vïk. jcar w->£ js?.*<ï'l*^t'j-9teï i;e-

langstelling ..trekkende -attractie te

worden, waarvan niet' alleen de
jeugd maar ook de ouderen, bijzon-
der genieten.
Maandagavond j.1. hadden zich op

bet strand, op de Rotonde en op de
Boulevards honderden mensen ver-
zameld, om van deze massale ver-
branding getuige te zijn.

De gehele dag had de jeugd de
bomen naar het strand gesleept, zo-
dat zich een enorme brandstapel
had gevormd van ongeveer vijf

meter hoog.
Politie en brandweer zorgden er-

voor, dat men op veilige afstand
bleef, toen ^brandweerlieden de bo-
menstapel rijkelijk met benzine
overgoten. Om precies half acht
werd de fakkel erin gegooid en
schoot een enorme steekvlam de
lucht in. Kennelijk schrokken allen
wel wat van het enorme vuur,
want aanvankelijk stoof men haas-
tig wat verder achteruit.
Het was een prachtig en fascine-

rend schouwspel de hoog oplaaien-
de vlammen en de geweldige von-
kenregen gade- te slaan. Strand en
zee werden tot ver in de omtrek
hel verlicht en alom kon men

verleden aantrekkelijk en in zeker
opzicht ook leerzaam.
We staan wat Zandvoort betreft

stellig aan het begin van een inte-
ressant jaar. Wanneer straks het
seizoen voorbij is, zullen de komen-
de veranderingen in de eerste helft
van 1966 onze aandacht gaan op-
vragen. Allereerst staan dan de
nieuwe verkiezingen voor de ge-
meenteraad te wachten. De raad
zal - in verband met de geboorte
van de 15.000 ste inwoner - worden
uitgebreid van 15 tot 17 raadsleden
en kort na deze verkiezingen, die
ongetwijfeld de nodige deining in
onze gemeente zullen brengen, krijgt
Zandvoort een nieuwe burgemeester
omdat de ambtstermijn van Mr. H.
M. van Fenema in mei 1966 afloopt.
Dat alles zal zeer zeker grote ver-
anderingen brengen, die reeds aan
het eind van dit jaar, wat de voor-
bereidingen betreft, openbaar zullen
worden.
Ook in het nieuw begonnen jaar

zal Zandvoorts Nieuwsblad de loop
der gebeurtenissen in onze gemeen-
te weer op de voet volgen en U
daarvan week in week uit verslag
uitbrengen.
Ons blad verheugt zich in een

steeds groeiende populariteit en dat
wij met dit verschijnsel heel blij

zijn, behoeft zeker geen nader be-
toog.

Wij zijn ons daarbij de belangrijk-
heid van onze taak ten zeerste be-
wust, wetende, dat ook een klein
•plaatselijk blad veel kan helen
maar ook veel kan breken, waarbij,
wij ons op het standpunt stellen

liover te helen dan te breken.
En tenslotte rest mij brj het ver-

schijnen van dit eerste nummer in
het nog blank voor ons liggende jaar
U allen een in alle opzichten rijk ge-
zegend 1965 toe te wensen. Moge
Gods onmisbare Zegen op onze ar-
beid rusten en moge Hij ons een

'

vredig en voorspoedig jaar schen-
ken. K.

-

- vooral van de jeugd - horen, dat
men het mooier vond dan een vuur-
v.wrlr OÏ> Jisf, sfr^v?^ .

^ (
y

De commandant van de brand-
weer had in overleg met de politie,

tenslotte toesloten, dit jaar in de
brandstapel geen vuurwerk te depo-
neren. Men achtte het gevaar voor
wegspattend vuur te gevaarlijk, ge-
let op de ervaringen, die men het
vorig jaar daarmee had opgedaan.
Het was ruim kwart over achten,

toen het vuur ging doven en toen
was de aardigheid er gauw af, be-
halve voor de brandweer; die voor
het volledig doven te- zorgen had.
Onder de velen, die het feeërieke

schouwspel gadesloegen, bevonden
zich de burgemeester van Zandvoort
Mr. H. M. van Fenema, en de
korpschef van politie, de heer J. D.
van Maris.

NIEUWJAARSRECEPTIE
BURGEMEESTER
In de raadzaal hebben de burge-

meester van Zandvoort, Mr. H. M-
van Fenema en zijn echtgenote, me-
vrouw M. van Fenema-Brantsma
Nieuwjaarsdag een receptie gehou-
den, welke druk bezocht werd. De
raadzaal bood weer dezelfde aan-
blik van alle jaren: een gaan en
komen van velen uit Zandvoorts
burgerij.
Onder hen bevonden zich de wet-

houders en de meeste raadsleden,
pastoor, predikanten en doktoren,
afgevaardigden van verenigingen,
deputaties van politie en brandweer
en vele particulieren. Op onderhou-
dende wijze onderhielden Zand-
voorts eerste burgers zich met hua
gasten, daarbij opnieuw warme be-
langstelling tonend voor alle Zand-
voortse aangelegenheden, op vrijwel
alle gebied.
Voor het Zandvoortse burgemees-

tersgezin is 1965 het laatste jaar, dat
zij geheel in hun gemeente ambte-
lijk zullen meemaken. In mei 1966
bereikt Mr., van Fenema namelijk
de pensioengerechtigde leeftijd en
zal hij zijn ambt neerleggen. Onge-
twijfeld zal dit nu in het nabije
verschiet liggende gebeuren zowel
de burgemeester als diens echtge-
note, thans bijna 17 jaar aan Zand-
voort verbonden, tijdens deze re-
ceptie meermalen voor ogen hebben
gestaan.

WINTERSERIE ,JAN PASSTOORS'
A.s. 7aterdag en zondag, 9 en 10

januari 1965, wordt de 2e winter-
seriewandeltocht gehouden, georga-
niseerd door de Haarlemse wandel-
sport vereniging „Jan Passtoors".
Zij die de eerste tocht op 12 13 de-
cember niet gelopen hebben kunnen
alsnog inschrijven voor de serie van
4 tochten. Zij dienen dan echter op
één week-end 2 maal te lopen.

Afstanden 5-10-15 km.
Start vanuit gebouw „Domi" aan het
Zandvoorterpad te Overveen, zater-
dags tussen 14 en 14.30 uur, zondags
tussen 11 en 12.30 uur.
Voor hen die niet aan de gehele

serie wensen deel te nemen is er ge-
legenheid een tocht als aparte dag-
tocht te wandelen. Zij ontvangen
hiervoor dan een vaantje in de
kleuren rood-wit.
Alle gewenste inlichtingen worden

verstrekt door het secretariaat: Gen.
Spoorlaan 33, te Aerdenhout. Tele-
foon (02500) 41927.

Krijgt Zandvoort
een oudheidkamer ?

Studiecommissie ingesteld.

Op voorstel van de contactcom-

missie Culturele belangen, hebben
burgemeester en wethouders van

Zandvoort besloten tot instelling

van een commissie ter bestudering

van de mogelijkheid van de oprich-

ting van een Zandvoortse Oudheid-

kamer.

In deze commissie, onder voorzit-
terschap van mevrouw C. StemJer-
Tjaden, wethouder van Sociale en
Culturele zaken, hebben op uitno-
diging van B. en W. zitting geno-
men: Mevrouw A. M. Mol-van Bel-
len, lid van de gemeenteraad, de
heer W. F. P. Berlott, lid van vo-
renbedoelde contactcommissie, me-
juffrouw E. H. Bakels en de heren
P. .van der Mij e Kczn. en W. van
der Mije Azn.
Laatstgenoemde personen hadden

een belangrijk aandeel in de docu-
mentatie van de Zandvoortse histo-
rie. De directeur van de Dienst van
Publieke werken, de heer C. H.
Vogt is bereid gevonden de commis-
sie desgewenst te adviseren omtrent
de architectonische aspecten van
deze aangelegenheid.
De commissie heeft tot taak om

zo mogelijk binnen afzienbare tijd

aan burgemeester en wethouders
terzake een uitgewerkt plan met
kostenbegroting voor te leggen. Ten
aanzien van een mogelijke opzet
van de Oudheidkamer heeft eerder
genoemde contactcommissie in haar
desbetreffende nota ook reeds en-
kele suggesties gedaan.
Zo denkt zij onder andere aan een

pand, dat voor drieërlei doel ruimte
zal moeten bieden, namelijk voor

. het onderbrencen van een oud-
Zandvoorts binnenhuisje, het plaat-
sen van andere voorwerpen van
historische waarde en het scheppen
van gelegenheid tot inrichting van
«?::posiiies van bijvoorbeeld foto's

ifa hts» ;- ii.' fftis'yïTÉii'L.. ,
j.rc(üa r "£

van werk van beeldende kunste-

VOOR.

TAPBFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

1m (

Haltcstruat -»3 Zandvoort *•'

's Maandags gesloten.

Taxi 2600
is toch beter!

U kunt loch ook rekenen en

vcixelüken !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits Robraclit en gehaald bij

CHEM. WASSEIUJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2G53

Ook voor stoppage

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand

januari 1965

elke zaterdag- en zondagavond
Het bekende Televisie-,
Dans- en Showorkest

Meteoor-
kwartet

BadUold Het nieuwste hotel aan de kust

Boulevard Paulus Loot 1, Tel. 4941

CcwUti*
In de Hotel Bar
en Indonesische zaal

entertainment

WEYÏ LANDMAN
aan de vleugel.

Iedere vrijdagavond: „SATURNE-SURPRISE".

Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bel.

Vrijdag-, zaterdag en zondag 's avonds
optreden van het SATURNE-TRIO.

Geopend:

's Zondags van 3-7 en 8-2.80 u.
Overige dagen van 5-2 uur.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1964

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren / 49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook itt overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 189,— ^-*-"<3»
ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Radiatoren en
Plintverwarming

,TECHN1SCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Beter slaagt

U bij

//

Stationsplein 15 - Telef. 3346

voor:

BANKSTELLEN

HUISKAMERS

SLAAPKAMERS

SLAAPBANKEN

EETHOEKEN

BERGMEUBELEN

etc.

r
HOTEL SOUWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 9 en zondag 10
januari, 8.30 uur:

Het Orkest

The Ambassadors
*

In ons internationale cabaret
en variété-programma:

Het Engelse
akrobatische danspaar

Karl and Karina
en het unieke Engelse

goochel-duo

The Starlights
•

Zondag Matinee van 3-6 uur,
met volledig avondprogramma

Dranken bestellen? O/VY)
Brokmeier bellen! L\J\)L

her.en haar-

verzorger

•VvHWt/luHC/

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

De
Veenendaalse
Haltestraat 55 Telef. 2839

1e keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8/2-1

1

98 et.
Allecnverkoop in Zandvoort
van Hollandia onderkleding.

Uaoc de nieuwste

Herfst en winter-
modellen 'C4-'85

SALON DE COIFFURE

Haltcstraat 63 Telef. 2214



Na Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij:
GttstxAoJLt Café-Restaurant

V
RAADHUISPLEIN 1 if TELEFOON 2820

Geopend van 10-6 uur. 's Maandag» gesloten.

C. WaoHUtty
Horloger

Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Ook in het nieuwe jaar
moet TJ by de tUd blijven!

JONGENS EN MEISJES HORLOGES
al vanaf ƒ 19,50 en. ƒ 24,—, met garantie

EEN PRACHTIG ZWITSERS MERK-
HORLOGE, vanaf ƒ65,—

.

ANKER HORLOGES, 15 steens, al voor ƒ32,50

Koop veilig met garantie!

Klokken (ook electrisch), wekkers, kookwek-
kers, alle soorten horlogebanden.

U koopt bij ons prettig en bovendien bestaat
er allo gelegenheid tot parkeren.

AAN 'X BEGIN VAN
'T NIEUWE JAAR:

voorjaars-
bloemen!
NARCISSEN - TULPEN
KATJES - SERINGEN en/.

BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag vers* blotmenl

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUD3S-

Het speciaal-

en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Autoverhuur
ZANDVOORT

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

\
< \ >

pjrjgcbaepmanstraat 1, (hoe& Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Hebt U
administratieve

ervaring?

Wilt U in Zandvoort werken?

Er is direkt plaats voor een vrouwe-
lijke kracht op ons reklame bureau.

U gaat ons dan heipon bij de faktu-

rering en ook een beetje bij de boek-

houding.

Sollicitaties aan:

John Prins Advertising N.V.
Julianavveg 19 - Zandvoort - Tel. 4306

Dit weekend
Reclame-aanbieding!
GERUITE TERLENKA TUINBROEKEN

Flanel gevoerd ƒ 11,90

Geruite WOLLEN KLEUTËRJACKS ƒ21,90

DUET NYLONS ƒ 1,98

NOTTEN
HALTESTRAAT 59 - TELEFOON 3398

Voorzorgzegels - Contantzegels.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
70 et.; roodkoper ƒ2,-; Geel koper ƒ1,40, alles

per kg. Verder: kranten, karton, tapjjt, gewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, haar-

den, tegen de hoogste waarde!

Wij rijden elke dag in Zandvoort.
Alles wordt gehaald.

Pakhuis: SCHELPENPLEIN 7, Tel. 2845 of 5054

Uw extra aandacht
vragen wij U voor onze specialiteiten

rauwe rookworst 50 et. per 100 gram
leverworst 30 et. per 100 gram
gekookte worst 44 et. per 100 gram

Eigen fabrikaat.

Slagery D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..

Ruim gesorteerd in fyne vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939

ZANDVOORT

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. YERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfiatsan en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Znndapp, Union,

Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenlx, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.

Weer uit voorraad leverbaar MOBYLETTE
FIETS O'MATIC en E.E.G. vanaf ƒ369,—.

Vraagt een proefrit.

MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

Jlesiaucawk Judo-
Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS
f 5,50 - f 7,SO
en f 15,00

BU elk diner een fles wjjn per persoon gratis!

SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tjjdig Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften, ,

,
partyen en, verenigingsavondjes. l>i

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!

Vraagt vrijblijvend offerte.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Ook verkoop van verf, glas, behang
en huishoudelijke artikelen.

SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 2457

Ook in 't nieuwe jaar,

Staat Botman weer klaar.

Om de Zandvoortse lieden,

't Allerbeste te bieden.

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'

Voor leden van ao vereniging komen beschikbaar:

de beneden duplexwoning

A.J. v.d. Moolenstr. 54
voor alleenstaanden, of echtpaar zonder
kinderen. Huurprijs per maand ƒ 40,—

.

en de gezinswoning

Zr. D. Brondersstr. 36
Huurprijs per maand ƒ77,95.

Opgaven vóór a.s. dinsdag 's avonds 7 uur schrif-

telijk bij de secretaris D. v. Dijk, Dr. C.A.Gerke-
str. 22, onder vermelding van het rangnummer.

VLEESHOUWERLT

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen

500 gr. v.a. f 2,75

VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .... 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst ƒ 0,98

200 gr. Haagse leverworst ƒ 0,75

250 gr. Gelderse gekookte worst 95 et.

150 gr. Pekelvlees voor 85 et.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Robert Matthew, z. van
D. E. Shalders en C. A. Goossens.
Sabine, d. van P. J. Sebregts en
J. Zwemmer. Caroline Marga-
reta, d. van J. J. Zwager en H. J.

Willinck. Paul George, z. van J. E.

Teuwen en J. G. T. van der Meer.
Geboren buiten de gemeente:
Diana Johanna, d. van W. G. J.

Pennings en J. v. Koningsbruggen.
Johan Jacob, z. van B. Gansner
en H. H. Paap. Freddy Frederico,
z. van F. T. van Rhee en W. M. E.

Drost. Wilhelmma Bernardma Er-
na, d. van F. T. van Rhee en W
M. E. Drost. Ronald, z. van H. J.

Bijsterveld en H. I. Bluijs. Albert,
z van J. M. G. Ramkema en R.W.
Molenaar. Monique, d. van R.
Bisenberger en T. T. v.d. Wal.

Ondertrouwd: J. W. van Koten en
B. H. Petersen. C. Kerkman en
B. Wijnands. R. H. L. Groos en F.

G. A. van der Ploeg. F.G. Shirley
en B. C. Poster. L. Braschi en K.
A. W. Topp.

Gehuwd: G. J. Schulte en T. Kun-
keler.

Overleden: Erik J. M. Blankendaal,
oud 3'/s maand.

Overleden buiten de gemeente:
Maria H. Schmitz, 62 jaar, geh.
met H. Smaal. Hermine E. Al-
laart, 71 jr., geh. m. F.L. Bakker.
Aartje de Roode, 84 jaar, geh.

gew. met W. Gertenbach.

BRIGADIER PLATJE
MET PENSIOEN
De heer K. Platje, brigadier bij

de Zandvoortse gemeentepolitie, een
bekende en populaire figuur in de
gemeente heeft wegens het berei-

ken van de pensioengerechtigde
leeftijd met ingang van 1 januari
1965 de politiedienst verlaten. Zijn
vertrek heeft op eigen verzoek in

alle stilte, zonder enig officieel af-

scheid plaats gehad. De heer Platje,

sinds 1933 in politiedienst, trad in

mei 1938 in dienst bij de Zandvoort-
se gemeente-politie, bij de afdeling
algemene dienst.

MUTATIES BIJ DE
ZANDVOORTSE BRANDWEER
Met ingang- van 1 januari 1965 is

de heer K. Paap benoemd tot onder-
'commandant van de vrijwillige

brandweer te Zandvoort, in de
plaats van de onlangs overleden
hoofdbrandmeester, de heer A.
Dorsman.
De heer Paap heeft naast de ver-

schillende brandweer-opleidingen
onder auspiciën van de Rijksbrand-
weer inspectie, onder andere zijn

brandweeropleiding ontvangen aan
de Brandweerschool in Amsterdam
Gedurende zijn vijftienjarig lid-

maatschap van de Zandvoortse vrij-

willige brandweer maakt hij reeds
vele jaren deel uit van het bestuur
lyan de personeelsvereniging, waar-

,

in hij 'als secretaris zuinig heett.

Voorts zijn per 1 januari 1965 be-
vorderd tot hoofdbrandmeester de
heer J. van der Kruk en tot brand-
meester de heer P. Pijper. Allen
behoren zij tot de staf van de
Zandvoortse brandweer.

VOOR BABY'S HUIDJE

NACHTOEFENING
RESERVE-POLITIE
De jaarlijkse nachtoefening van

de Zandvoortse reserve-gemeente-
politie zal dit jaar worden gehouden
in de nacht van vrijdag 15 op zater-

dag 16 januari. Volgens de com-.
mandant van het korps, de heer M.
J. Methorst, die ook nu weer deze
oefening heeft ontworpen, wordt het
voor de " manschappen een zeer
zware opgave. Voor het eerst zal

thans ook de pers in de gelegenheid
worden gesteld, aktief aan deze
oefening deel te nemen.

POSTDUIVEN-
TENTOONSTELLING
In het Patronaatsgebouw aan de

Grote Krocht vond op Nieuwjaars-
dag de traditionele postduiventen-
toonstelling plaats door de Zand-
voortse postduivenvereniging
„Pleines". Ook nu weer waren er

vele fraaie vogels te bewonderen
en de belangstelling voor deze le-

vende en levendige expositie was
dan ook verheugend groot. Onze
plaatsgenote Sandra Driehuizen won
de aan deze tentoonstelling verbon-
den wedstrijd voor „het schoonste
geheel". De prijs voor de schoonste

oudste duivin werd behaald door H.
Lansdorp en voor de schoonste

jonge doffer door C. Visser.

De volgende uitslagen werden
vastgesteld:

1. Sandra Driehuizen, 551i/s p.;

2. R. Driehuizen, 550 p.; 3. H. Lans-
dorp 549 p.; 4. W. Bakkenhoven, 549

p.; 5. M. Buis, 548i/
s p.; 6 C. Visser,

548»/2 p.; 7. Haakmeester, 548»/* p.;

8. K. Driehuizen, 548 p.; 9. Jb. Ko-
per, 548 p.; 10. W. Terol, 548 p.; 11.

G. Koper 546'/t p.; 12. Van der
Meulen, 546'/* p.; 13. P. Koper,

546»A> P-; 14 Franssen, 545V2 p.; 15.

Benjamins, 545»/s P-; 16. J. Lukkas-
sen, 545 p.; 18. A. Molenaar, 545 p.;

19. H. Dorsman, 543 p.; 20. G. Drie-
huizen, 543 p.; 21. W. Driehuizen,
5421/,. p> ; 22. C. Visser, 542 p.; 23. S.

Weller, 541»/, p.; 24. G. Koper, 541i/
£

p.; 25. Harteveld, 541 p.; 26. P. C.

Terol, 539'/ü p.; 27. Kramer, 539'/s

p. en 28. W. Driehuizen, 539 p.

Btonchïletten
Hoestdrank irj tdbletvorm.95ct

Dankbetuiging.

Voor Uw bewijzen van medeleven
met het overlijden van onze vader
en grootvader

ADRIANUS KOL
betuigen wij U onze oprechte dank,
mede aan buren en kennissen.

A. H. A. Kol.

Zandvoort, 8 januari 1965.

Van Ostadestraat 28.

Begrafenissen - Crematle's

Rouwkamer

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel

vrijblijvend.

Begraafplaats

Westerveld
opgericht 1888

Dit schone stukje

duinnatuur werd on-

langs uitgebreid met
nieuw terrein, zodat
weer familiegraven be-

schikbaar zijn met nim-
mer vervallende „graf-

rechten en altijd durend
onderhoud. Dit het ge-

hels land kiest men
„Westerveld" als waar- -

dlge rustplaats voor
zijn geliefden.

WU geven U gaarne
alle gewenste Inlichtin-

gen.

N.V. Begraafplaats

„Wasterveld"

Drlahuis-Velsan

fel. 02550-8448/8449

>»

"fêaSI HOTEL
verKuLur/ »DE schelp»
- " TeL 4781

Taunus, 1984

dnveyourseif vw en slmca

K<£,DaM»
DOKTERSDD3NST

Inlichtingen over de weekend-
diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster E. Reitsma,
van Lennepweg 42, telefoon 2382.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw 'G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: J. Beijers, Raamsingel
28, Haarlem, tel. (02500) 13164.

APOTHEKEN
Van zaterdag 9 t.m. vrijdag 15. jan.
na 6.30 uur 's avonds, avond-nacht-
dienst van 18.30-8 uur. en1 zondag-
dienst ' de Zandvoortse apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185. * 5 -

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne.

19 uur: Ds. J. C. W. van 't Hoff,
van Haarlem.
19.30 uur, Het Huis in de Duinen:

*Ds P. J. O. de Bruijne. (Uitsluitend
voor bewoners van het tehuis)".

HERVORMDE KERK
Dienst, in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.
Zondag a.s. 11 uur: Ds. C. de Ru
Bediening H. Avondmaal

Jeugdkapel in het Jeugdhuis. -

10.30 uur: Spreker N. H. van Wijk

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. M. A.
Beek, N.H. Amsterdam. - '" -

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Mis-
sen te 7.30 eu 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.

In de week om 8 uur.

KED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag • a.s. aanvang 3 uur n.m.
'samenkomst in'„Pniël", Zuiders'tr. 3.

Spreker J. W. van Zeijl. -

JEHÓVAH's GETUIGEN,
..

Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Raparatla Inrichting
van kunstgablttan

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zaalhandbal 2 januari: •

Jongens: Concordia 1 - Z.M. 12-3
Meisjes: Z.M. 1 - Concordia 2-8

IJmond 3 - Zandv.m. 2 2-2
Uitslagen zaalhandbal 3 januari:
Hr.sen.: Z.M. 1 - IJmond 2 20-10
Dames sen.: ZM. - F.Speed 2 3-1
Hr.jun.: Blinkert - Zandv.m. 13-1
Dames jun.: Z.M. 2 - Blink. 3 1-1

Programma zaalhandbal 9 Januari:
Hr.sen. :Zandv.m. 3 - A.D.O. 18.50 u.

Jongens: Odm - Zandv.m. 16 u.

-Meisjes: ,Conc. 2-~,ZJ£..2 17.30-ü.

-Hr.jun.: Concordia - Z.M. 17li
Programma zaalhandbal 10 januari:
Hr.sen.: Zandv.m.2 - IJmond 3 lLu.
Dames jun.: Rapid. --Z.M.1 10.30~u.

Zandv.m. 2 - IJmond 2 10"u.

WONINGBOUW IN ZANDVOORT
In Zandvoort waren op'1 decem-

ber j.1. 263 woningen in aanbouw,
terwijl gedurende deze maand be-
gonnen werd met de bouw van 98
woningen, zodat op 1 januari van
dit jaar 361 huizen in aanbouw
waren. .

ND3T GESPAARD
In het postkantoor te Zandvoort

werd bij de afdeling Rijkspostspaar-
bank gedurende de maand decem-
ber 1964 door 466 personen ingelegd
een bedrag van ƒ 101.000,— en aan
476 personen terugbetaald ƒ 160.000,-

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOTS"
Programma zaterdag 9 januari:
Haarlem adsp. h - T.Z.B, c 14.45 u.

Programma zondag. 10 januari:
' Ripperda 9 - T.Z.B.' 3 ' U'M'u.
Spaamestad 6 - T.Z.B. 6 v12u.

Ziekenfondsverzekering
Door de te Haarlem werkende Ziekenfondsen wordt het vol-
gende bekend gemaakt.

De premie voor de bejaardenverzekering (personen van 65 jaar en
ouder) is, met ingang van 1 januari 1965 als volgt vastgesteld:

ƒ 8,38 per maand bij een inkomen van niet meer dan ƒ3954,

—

per jaar;

ƒ16,76 per maand bij een inkomen van meer dan ƒ 3954,—, doch
niet meer dan ƒ 4964,— per jaar;

ƒ25,14 per maand bij een inkomen van meer dan ƒ4964,—, doch
niet meer dan ƒ 5648,— per jaar.

De premie voor de bejaardenverzekering is een zogenaamde ge-
zinspremie en is derhalve voor alleenstaanden en gehuwden de-
zelfde.

Alle hierboven genoemde premiebedragen zijn zonder de premie
van de aanvullende verzekering; deze laatste premie wordt niet
gewijzigd en bedraagt ƒ 0,50 per verzekerde van 16 jaar en ouder
per maand.
De rechten der aanvullende verzekering ondergaan geen wijzi-
ging.

- ~ "

TANDHEELKUNDIGE HULP
Met ingang van 1 januari a.s. zullen de Tandheelkundige Centra
des zaterdags gesloten zijn.

Wegens beëindiging van de huidige weekenddienst van de huis-
tandartsen zal met ingang van 1 januari 1965 de tandheel-
kundige hulp voor verzekerden van onderstaande ziekenfondsen
als volgt worden geregeld.
Bij dringende noodzaak kan men zich telefonisch in verbinding
stellen met de fa. Mathot (tel. 11990) die een opgave verstrekt
waar en wanneer de ziekenfondsverzekerden tandheelkundige
hulp kunnen ontvangen.
Deze hulp is voor gesaneerden, op vertoon van een bewijs van
lidmaatschap en van een geldige saneringskaart zonder kosten,
terwijl aan niet gesaneerden Oen bedrag van ƒ7,50 zal worden „
berekend, welk bedrag niet kan worden gerestitueerd.

ALGEMEEN ZIEKENFONDS
„HAARLEM EN OMSTREKEN".
ALGEMEEN ZIEKENFONDS
„ZIEKENZORG".

Onbeperkt mosselen eten voor f 2,50 GEKOOKT en GEBAKKEN Visrestaurant Duivenvoorden
GEOPEND: DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG. Haltestraat 49 - Telefoon 2261



RADIO EN TELEVISIE J. KEUR
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

Schildersbedrijf

G.J.PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

BQ feesitclanken:
LEFFERTS DRANKEN

Telef. 2254 Telet 2150

De eerstvolgende

veiling
is vastgesteld op donderdag 21
januari, 's morgens 10 uur, in het'

' Veilinggebouw „De Witte Zwaan",1

* Dorpsplein 2
*

«—.- 'T";
Inlichtingen dagelijks telefoon 2164.*

Annonce volgt.

Originele

HANAU -. hoogtezpnnen \

De beste ter wereld!

Reeds van ƒ129,- af!

Vraagt demonstratie!

Drogisterij-Parfumerie

'

touwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Voor

verhuizingen

en transporten
door het gehele land

P. KERKMAN
Kostverlorenstr. 1 - Tel. 3399

Krijgt U gasten?
Geen 'bezwaar!

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke' gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

SPORTSCHOOL

„WIM BUCHEL"
-TELEFOON 3965

Dê sportschopl voor goed verant-
woord, bevoegd en erkentTonderwUs

JUDO voor kleuters, meisjes, \en
jongens, dames en heren. ,,„

CLUBS voor jiu jitsu, boksen,
conditie

,
oefeningen met gewichten.

DAMESGYMNASTIEK
MASSAGES

Alle lessen in privé- en clubverband
Zaal Hogeweg 42 - Privé Hogeweg 60

Voor lange duur en gemak,
LINOLEUM op de trap!

J. van den Bos
woninginichting

BUderdykstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

BU feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!

Telef/ 2254 Telef. 215*

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 , 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40»/o red.

Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE

Voetkundige >
SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE

Pedicure - Manicure
Massage

ZEESTRAAT 33

Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

D. OLIEMANS
Keel-, neus- en oorarts

" SPREEKUUR
in het Consultatiebureau

Poststraat
elke eerste en derde ,

woensdag "van de maand
van 14 30-15 uur.

<R£XH£ftS>

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste'wagens

alle van '63 en 1964.

Opeis Kapltan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

"Tel. 4200 en 3652.

TE KOOP: INTERNO
CONVECTOR HAARD.
Tel. 4864.

Jong echtpaar zoekt ditD
echtp. voor gezellige om-
gang. Br. no. 2-1 bureau
van dit blad.

Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

WON I~N G R U I L
Zandvoort

Aangeb. bcn.huis, 4 kam.,
badk., v. en a. tuin. Gevr.
grotere woning.- Tel. 2880,

of br. no. 1-1 -bureau v.d.

blad.

Huur nu uw wasmachine
'rVtanaf Jj,9,—JperTnaanö!

~-

met récht van' koop.
Géén vooruitbetaling.

VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117

VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

J. H.'A. JANSEN
Dreef 10 - Haarlem
Telef. 02500 - 20808
geeft privé b«Ies in
WIS-, NATUUR- en
- SCHEIKUNDE.

MEISJES .GEVRAAGD
voor Plastic industrie.

Korthof, Zuiderstraat 13a.

WIE is sinds 1 jan. in het
bezit van onze KRAAI?
We missen hem erg!
Scherpenzeel, Haarl.str. 82

In het voorjaar betaalt U,
als U nu uw wasmachine

* of combinatie koopt! "

VELO - Rivier Vismarkt 3

, Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

WASMACHINEFABRIEK
heeft" gloednieuwe was-
spoel-droogcombinaties met
lichte emaille beschadiging
van ƒ 598,^: voor ƒ398,- of
ƒ5,- p.week. Schrift, gar.
Gratis 1 week op proef.
Vraagt folder. WEERA,
Kortenbos 50, Den Haag.
Tel. 070 - 33.28.29.

SINGER NAAIMACHINES
SINGER Wasautomaten

Koelkasten
Rcklame-aanbieding

Singer Schryfmachines
ƒ 189,—

Taxatie - Reparatie
Inruil.

Willem Drayerstraat 12
Telefoon 3751

Byzondere aanbieding:
gebruikte SINGER

Handnaaimachine i.z.g.st.

TE KOOP GEVRAAGD:
HERENPARAPLUUA Kan
ook geruild worden voor
dranken, met of z. alcohol,
Kostverlorenstraat 34, na
5 uur 's avonds.

TE KOOP: PAPEGAAI,
prachtige jonge vogel ƒ30,-

Tel. 070 - 725793.

Ambtenaar, zoekt p. 1-2-
'65 ged. enkele maanden
prot. KOSTHUIS. Week-
end afw. Br. no. 4-1 bur.
van dit blad.

WONINGRUIL
Aangeb. in Zvrt. kl. bov.hs.
Gevr. groter huis in Zvrt.
Br. no. 5-1 bureau v.d. bl.

LONEN OMHO
Deze prijzen gelden in

alle Albert Heijn-winkels

en toch onze

JZES
OMLAAG

"Is dat niet overmoedig, Albert Heijn?" JA, want ook bij ons gaan de Ionen omhoog. NEE, want met
deze prijzen durven wij te rekenen op een grote toeloop van nieuwe klanten. Dus wagen wij het er op!

Verse Roomboter 250 gram1
Sperziebonen 1/1 mik 6

1

Ikttlailtldtrt

H letaal tldtrs

Witte Bloem kilo67 ItMiltldtn

Doperwten-fijo 11 biib 6
V««%500 "i 79 ipni| A m gm>

tk betaal tiitft

Aljlgram JL* Tue 2 pak69 UttMtlJm

Palmoüezeep 4 stuks

Soepballetjes 2 wik

Haring in tomatensaus 3 blik

Macaroni 500 gram

Lever (gelardeerd). 100 gram

Iktcluleldui

lUtliil tldm

It betaal tlttrc

Ik betul tlitrt

Onderstaande prijzen gelden t/m woensdag 13 januari-

Bakbloedworst 500^98
Jonge Goudse . soo^!?*

Petit Beurre . . pai^r™J9

Instant Pudding 'i'I'lO
KEUZE UIT VANILLE EN CHOCOLADE

2e pak halve prijs

Kom dus
ook naarAlbert

Alle artikelen met Albert Heijn's onvoorwaardelijke kwaliteitsgarantie

Ter overname aangeboden
Exclusief BRUIDSTOILET
maat 38-40, Kompleet met
sluier en handschoenen.
Jac. v. Heemskerckstraat
57, telefoon 3192.

VOOR UW 2c NET
Geheel verzorgd.
met garantie.

Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

COUPEUSE heeft nog en-
kele dagen beschikbaar v.

naaiwerk aan huis, ook
verstelwork. Br. no. 3-1

bureau van dit blad of tel.

4092.

Adverteren doet verkopen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Halteitraat 50 - Tel. 02507 2002



Mevrouw Gunther, Slangenburg 77 - Amsterdam, is

een goede huisvrouw en een verstandig consumente.
„Kijk", zegt ze, „het gaat om het totaalbedrag dat IJ

per week van Uw huishoudgeld aan levensmiddelen
uitgeeft en om de kwaliteit die U daarvoor terug

krijgt. En voor dat totale bedrag bentU nergens beter

of voordeliger uit dan bij De Gruyter. - Alleen De
Gruyter biedt weekaanbiedingen in artikelen waar-

van de prijs èn de kwaliteit vaststaan. - Alleen De
Gruyter geeft bovendien op deze weekreclames èn
op alle andere voortreffelijke De Gruyter-merkartike-

len nog eens 10% korting. Dat noem ik nu écht voor-

deel! Dat kan inderdaad alleen De Gruyter, want
alleen De Gruyter levert rechtstreeks van fabriek

naar klant. Wie rekenen kan - koopt bij De Gruyterl*

DE GRUYTER
esoioe

f i

J~g\

en
en

alleen e§

BETERE
WAAR
TIEN
PROCENT

GRUYTER

WELKOM BIJDE GRUYTER
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T
Na Nieuwjaarsdag

Was het, -zoals ik in vorige
artikelen reeds aantoonde tus-

sen Sint en Kerst nu niet

bepaald druk in het Zand-
voort van zo'n zestig, zeven-
tig jaar geleden, het hoogte-
punt van de rust, die ons «

'-\f
"' -'-'',"•

dorp in die tijden kenmerkte T^'C:^
werd toch wel bereikt in de ^ \^ \-^

t
i',\

weken en maanden, direct '&3%£)Jï%tzh'JÈ
volgend op de Nieuwjaarsdag. W^V.^ . XS&

Dat ondervinden we trou-
wens in deze jaren nog altijd

Januari en februari behoren
tot de meest stille maanden,
die Zandvoort kent.

Maar toch kende het stille

dorp in. die jaren zo z'n eigen
genoegens en was er van een
cultureel werk- al kende men
toen dat woord nog niet -

reeds sprake, zoals we in de
loop van dit artikel zullen

zien.

De kerstvakantie voor de
jeugd zat er weer op en dus
toog men weer naar school.

Zandvoort bezat er omstreeks
de eeuwwisseling twee. De
oude school aan de Hogeweg,
het gebouw waarin thans in reeds
enkele malen verbouwde vorm het
politiebureau gevestigd is. Om-
streeks de tijd, waar we het nu 'over

hebben, zwaaide meester Kees in

deze school de scepter als hoofd-
onderwijzer. Vóór men naar school
ging, moest bij de gemeente-ont-
vanger, in die tijd de heer Teekman,
elke maandagmorgen een kaartje
worden gehaald in het kantoor van
deze ontvanger in de Kerkstraat,
(thans boekhandel van Petegem).
Zo'n weekkaart kostte 'n dubbeltje
bij twee en drie kinderen genoot
men voor de volgende kaarten re-

ductie, naar men mij vertelde, tot

8- cent voor het tweede en 6 cent
voor het derde kind. Deze school

-

geldkaarten moesten elke week op
school worden ingeleverd. Meester
Kees (van der Werff) was zowel bij

de jeugd als bij de ouders, een bij-

zonder getapte figuur. Dat kon
moeilijk anders, want hij was een
geboren Zandvoorter en daarom bij

iedereen in de gratie. Bovendien had -

hij er bijzonder veel slag van, om
met de jeugd om te gaan. De school
telde zes lokalen. Behalve meester
Kees behoorden tot het onderwij-
zend personeel in die jaren meester
Nolen, meester Kees Draijer, mees-
ter Braakman, meester Hofman en
meester de Braal, terwijl men als

onderwijzeressen kende Anna van
Egmond en juffrouw Lesjes. - Ook
deze laatste was bij de jeugd zeer
gezien,- omdat ze op -warme Tdagen
met haar leerlingen nog wel' eens
een strandwandelingetje ging ma-
ken. Als meester Kees het in de
gaten had, haalde hij tot aller te-

leurstelling het hele spul weer naar

Hotel „Groot Badhuis" omstreeks de eeuwwisseling.

Cliché welwillend ter beschikking gesteld door foto-archief Haarlems Dagblad.

school terug.

Toen de school overbevolkt ge-
raakte, werd een nieuwe school ge-
sticht door het Gemeentebestuur in
de Schoolstraat, het gebouw, waar-
in thans de openbare leeszaal en
bibliotheek gevestigd is. Aanvanke-
lijk ging er bijna geen jongen of

meisje heen. Men wilde eenvoudig
niet en in de dorpsgemeenschap
noemde men het „de deftige school".
Hoofd ervan was meester Schuh-
macher, maar omdat deze geen
Zandvoorter was, maar een ,vriem-
de' kwam hij er aanvankelijk bij

de dorpsbewoners niet erg in. Men
bleef naar de school aan de Hoge-
weg trekken. Toen bepaalden B. en
W. dat degenen die een zekere be-
lastinggrens bereikten, naar da
nieuwe school moesten gezonden
worden, hetgeen tot gevolg had, dat
op deze aanvankelijk „deftige"

school nu ook minder deftigen hun
intrede deden. Op de school aan de
Hogeweg schreef men tot en met
de vierde klas met een griffel op
leien, in de vijfde en zesde klas
kwam pen en inkt er eerst aan te

pas. Er waren kinderen bij, die-elke
dag grote stukken moesten lopen
.om de school te bezoeken. Vooral
de „weggers", de kinderen die woon-

den langs de Zandvoortselaan moes-
ten vier maal per dag dit eind lopen
want ook in de middagpauze (van
12 tot 2 uur) gingen ze nog even
naar huis, dikwijls ook, om vader
z'n middagkliekje te brengen, wan-
neer hij in de duinen z'n aardappel-
landje aan 't spitten was, hetgeen
in deze tijd na Nieuwjaar nog al

eens het geval was wanneer 't geen
vriezend weer was. Meester Kees
streek dan nog al eens z'n hand over
z'n hart en liet hen inplaats
van om 12 uur, al om 11 uur van
school gaan, hij als echte Zandvoor-
ter, kende z'n pappenheimers en
wist ze door dergelijke attenties bij-

zonder aan zich te binden.

Wat het verenigingsleven betreft,

kende Zandvoort z'n „muziek", die
af en toe nog wel eens een uitvoe-
ring gaf-in het Groot Badhuis. Het
hotel, in de wintermaanden gesloten
werd dan voor deze speciale avon-
den voor een klein gedeelte geopend
Voorts kende men z'n eigen zang-
vereniging en niet te vergeten de
Rederijkerskamer „Sandevoerde'",
waaruit als ik mij niet vergis in
in later jaren de toneelvereniging
„Phoenix" is ontstaan. Deze rederij-
kerskamer gaf in deze stille maan-
den een of twee toneel uitvoeringen
in „Groot Badhuis" en de belang-
stelling ervoor was altijd enorm

groot, evenals voor alle evenemen-
ten, die werden georganiseerd, want
het was een welkome afleiding in
het nog al saaie leven van de be-
woners van ons winters stille dorp.
Zo praten oude Zandvoorters nu nog
met ontzag over de voordrachts-
avonden van meester Schuhmacher.
Speciaal zijn avonden, waar hij uil

Cremers „Over Betuwse Novellen"
voordroeg, waren beroemd door het
gehele dorp. Zoals die man met volle
overgave en prachtige voordracht
zijn gehoor kon boeien, schijnt toen
wel aan het wonderbaarlijke te heb-
ben gegrensd. Uit hetgeen oude
Zandvoorters er mij over vertelden,
moet het zoiets geweest zijn als de
kunst van Julia de Gruyter in haar
voordrachten uit werken van Felix
Timmermans en Ernst Claes in onze
dagen. Nu was het Gelderse dialect
onze meester Schuhmacher niet
vreemd, want hij woonde vele jaren
in Zutphen, waar hij ook geboren
was. En zo was „Groot Badhuis" in
de weken en maanden na Nieuw-
jaarsdag het culturele centrum van
„oud Zandvoort". Over de geschie-
denis van dit „Groot Badhuis",
waarvan ik U hierbij een interes-
sante foto kan tonen en dat zoveel
geschiedenis maakte in ons Zand-
voortse dorpsleven, hoop ik U in

volgende artikelen nog wel het een
en ander te vertellen. K.

-—
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Voor Johan Keur dreigt
maatschappelijke ondergang!

Moge Zandvoort hem helpen!

Als er op 21 mei 1963 bft de kisten-
fabriek de Phoenix op de Haar-
lemmerweg twee auto's met een
donderende slag frontaal tegen el-

kaar botsen en als uit de verwron-
gen brokstukken, metaalsplinters en
glasscherven de hevig bloedende en
kreunende passagiers zijn wegge-
voerd naar een'ziekenhuis, dan is er
méér gebeurd dan een zakelijk ver-
slag anderdaags in de dagbladen
doet vermoeden . . . Op dat moment
verloor een jonge Zandvoorter, de
„klusjesman", Johan Keur (39) uit

de Stationsstraat 15b, niet alleen
z\jn gezondheid, maar ook de mo-
gelijkheden om zich maatschappelijk
Ie handhaven.

Se gevolgen van dit ongeluk zijn

voor hem vreselijk geweest. De
doktoren hebben alles gedaan om
hem er weer bovenop te helpen,
maar op 'n kwaad ogenblik moesten
zjj hem mededelen, dat hij nooit
meer zou kunnen lopen. Zijn smaak
en reuk had hij reeds verloren. Zijn
rechteroog heeft praktisch geen
licht meer, terwtfl het grootste deel
van zn"n lichaam gevoelloos zal

blijven . .

.

Toen de behandelende geneesheer
zijn kamer verlaten had na deze
vreselijke mededeling, heeft hij ge-
huild als een kind, gevloekt als een
bezetene, gepreveld als een versla-
gene. ... En toen is daar in -dat
ziekenhuis zijn jonge leven als

een flits aan hem voorbijgegaan.
Hoe hij als jongen van 15 jaar met
een diploma voor „Matroos ter
Koopvaardij" het opleidingsschip
,;De Pollux" in Amsterdam verliet
in het oorlogsjaar 1940. De Duitsers
wilden hem laten varen op de Oost-
zee, maar hij weigerde en nam de
wijk naar Frankrijk'; ... Na lange
omzwervingen werd hij tijdens een
razzia in Rotterdam (op weg naar
huis om Kerstmis 1941 te vieren)
opgepakt en door een naamsverwar-
ring in zijn persoonsbewijs door de
Duitsers als „Jood" naar Dachau
getransporteerd. Ontberingen en
mishandelingen waren zijn deel
Er volgen nog andere kampen en
zo komt hij in Polen, waar hij met
succes weet te ontvluchten. Hij
sluit zich aan bij de Poolse verzets-
strijders en blijft er tot de oorlog
is afgelopen. We kunnen in dit korte
bestek niet alles vermelden wat hij

.in dezp jaren heeft doorgemaakt en
"geleden, het is een boekwerk op
zichzelf. Maar hij heeft geleerd de
dood te trotseren, de pech en tegen-
slagen te incasseren ....

Terug naar Zandvoort.
Na de oorlog terug naar Zand-

voort en dan pakt hij alles aan,
want zijn handen staan niet ver-
keerd. Voor tal van particulieren
voert hij schilderwerken uit, hij be-
hangt en timmert en zo mag hij

spreken van een „bedrijfje", waar-
mee hij de kost voor zijn jonge ge-
zin kan verdienen. En dan slaat het
noodlot toe
De verzekeringsmaatschappij keert
hem na het ongeluk 120 dagen uit
a ƒ 15, —per dag, maar meent, dat
de invaliditeit een gevolg is van een
kwaal, die hij reeds vóór het fatale
ongeluk onder zijn leden had en . .

.

staakt de betalingen. De verzekering
van de automobilist, in wiens wa-
gen hij het ongeluk kreeg, betaalt
ook niet, omdat de rechtbank be-
sliste, dat er van schuld aan het
ongeval geen sprake was bij beide
partijen
Maar de (weinige) schuldeisers

van het kleine bedrijfje, willen niet
wachten met hun vorderingen. Er
komen deurwaardersexploiten en
extra-kosten. Een faillissements-
aanvrage volgt. Er komt een cura-
trice, die op betaling aandringt
maar hij heeft niets en kan ook
niets verdienen
De hypotheekbank pakt zijn

huisje aan, dat zwaar belast slechts
een overwaarde heeft van enkele
duizenden guldens. Op donderdag
21 januari a.s. zal het in Haarlem
worden geveild Als er niet vóór
die dag een wonder gebeurt. En hier
krijgt Zandvoort de kans om dit
wonder te laten gebeuren. Als
iedereen naar vermogen een bijdrage
wil afzonderen om te voorkomen,
dat deze zo zwaar getroffen jonge-
man ten onder gaat aan de tenuit-
voerlegging van de maatstaven, dio
onze geordende maatschappij welis-
waar moeten schragen, maar die in
werkelijkheid een mensenleven en
een gezin blijvend kunnen verwoes-
ten en ruïneren
Johan Keur heeft reeds zoveel

gevochten, niet alleen met 't geweer
tussen de puinhopen van Warschau
en in de modder van de Poolse
laagvlakten, maar ook met zichzelf,
met het noodlot, met zijn vrezen en
angsten voor de ondergang van zijn
jonge gezin Door zijn ontzagge-
lijke wilskracht heeft hij tegen alle
medische verbazing in weer leren
lopen, al zal het slepend en hin-
kend zijn. Lichamelijk is hij zwaar
gehandicapt, temeer waar de gevol-
gen van het ongeluk opnieuw een
spoedige hersenbehandeling nood-
zakelijk maken. Maar hij stelt het
steeds maar uit, hij wil niet naar
een ^ziekenhuis, zolang er gevaar
'"bestaat, "dat' hij maatschappelijk zal
moeten verpauperen. . .

.

Zijn huis-arts, Dr. Robbers, is be-
reid te verklaren, dat zijn lichame-
lijke toestand een direct gevolg is

van het auto-ongeluk, maar de ver-
zekeringsmaatschappij betaalt des-
ondanks niet uit
Hier dreigt een gezin maatschap-

pelijk ten onder te gaan, met als
toeschouwers: wij allen!

LAAT ONS HELPEN...
Soms is er iets in ons leven,
In ons jakkerend bestaan,
Dat ons dwingt om eens heel even
Peinzend stil te blijven staan.
Een fatale autobotsing
Met een vreselijke kracht,
Stort een onzer medeburgers
In een droeve, donkere nacht.
Uitzicht'loos is dan het leven
Zo is het ook voor Johan Keur.
Och, laat ons helpen, laat ons geven
Stel zo'n mens dan niet te leur.

Laten wij toch nooit vergeten
Dat ons dat ook gebeuren kon.
Ook hij wil weer lachen en leven
Ook hij wil graag weer eens

(wat zon.
Daarom vragen wij heel ernstig,
De Zandvoortse burgerij:
Helpt hem een beetje zon te geven,
Maak een medemens weer blij!

(Gaarne plaatsen we dit gedicht
van een Zandvoortse zeeman, die
het met zijn hart heeft geschreven).

Een fonds voor Johan Keur
Het is daarom, dat wij een be-

roep doen op alle lezers van dit

blad om een bijdrage te willen be-
stemmen voor een fonds, dat het
dreigende onheil voor Johan Keur
zal afwenden. Ook het dagblad „De
Telegraaf" heeft het in haar num-
mer van donderdag 7 januari j.1.

voor Johan Keur opgenomen in een
uitvoerig artikel.

Laten wij gezamenlijk trachten
een bedrag van ƒ 10.000,— bijeen te
krijgen om dit gezin opnieuw een
kans te geven. Een kans in een
welvaartsland, dat ondanks dat
voor menigeen een land kan zijn,

waarin het zo donker is, waarini de
maatschappelijke nood zo hoog kan
stijgen, dat een mens geen uitweg
meer ziet.

Gelukkig zijn er reeds een aantal
Zandvoorters, die het niet lijdelijk

wilden aanzien, dat Johan Keur
aan zijn tegenslagen ten onder zou
gaan. Het raadslid, de heer Hose en
de heren A. van Duyn en Ver-
stynen (Haarlem) hebben de eerste
brand weten te blussen, maar de
onverbiddelijke datum van 21
januari nadert .... Laat Zandvoort
vóór die datum laten zien, dat Jo-
han Keur één der onzen is!

Gelden kunnen gestort worden op
Bankrekening no. 667 van de Alge-
mene Bank Nederland, ten gunste
van „Fonds Joh. K.", of worden af-
gegeven bij de heer Hose, Burgem.
Engelbertsstraat 76, alhier.

Bovenstaand artikel werd ons
toegezonden door het actie-comité
te Zandvoort met verzoek om plaat-
sing. Red.

HOUTHANDEL „CENTRUM"
. naast Brederodestraat 1

Telefoon 2963 - 2897

Plastic tuinslang

Tochtband - Dorpelstrip

RADIO-UITVOERING
ZANDV. OPERETTE VERENIGING
De opnamen, die onlangs door de

A.V.R.O. werden gemaakt van de
uitvoering van de operette „De
klokken van Corneville", door de
Zandvoortse Operettevereniging,
zullen per radio worden uitgezonden
op dinsdag 26 januari, aanvangend
om vijf minuten over achten.

HOOGWATER
Jan.: Strand

H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar

8.24 4.— 20.48 16.30 12.30-18.30

4.30 21.43 17.— 13.00-19.30

5.30 22.52 18.— 14.00-20.30
7.— 24.04 19.30 15.30-22.00

8.— 12.33 20.30 4.00-10.30
9.— 13.32 21.30 5.00-11.30

9.11

10.14

11.26
-.04

1.10

10
11

12
13

14
15

16 2.04 10.— 14.24 22.30 6.00-12.30

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Z.S.V. .^ANDVOORTMEEUWEN"
Programma zaterdag 9 januari:

VI. en Vaard.-Zandv.m. 14.30 u.

108. Zandv.m. 2 - Hillegom 14.30 u
Adspiranten:
11. O.Gezellen a - Zandv. a 15.15 u.

18. H.B.C, b - Zandv.m. b 15 u
46. E.D.O. d - Zandv.m. c 15 u.

125. Zandv. e - Ripperda c 14.30 u.

127. T.H.B. b - Zandv.m. f 14.30 u.

Programma zondag 10 januari:
Zandvoortm. - H.B.C. 14.30 u.

W.Frisia 2 - Zandv.m. 2 14.30 u
108. Zandv.m. 4 - D.C.O. 3 9.45 u.

116. Zandv.ni. 5 - D.S.B. 4 9.45 u.

26. D.S.K. 3 - Zandvoortm. 6 12 u.

119. D.I.O. 5 - Zandv.ni. 7 9.45 u.

60. Zandv.m. 9 - H.B.C. 10 12.30 u.

65. Zandv.m.10 - Sp.vogels 5 9.45 u
Interr. junioren:

Velox - Zandvoortm. 12 u.

Junioren:
94. Zandv.m. e - H.B.C, e 12.30 u.

WHAT'S IS IN A NAME?
De naam van de gemeentelijke

dienst voor sociale zaken is, ge-
rekend met ingang van 1 januari
1965, veranderd in „gemeentelijke
sociale dienst".

HOUTHANDEL „CENTRUM"
naast Brederodestraat 1

Telefoon 2963 - 2897

„BITOLEX" koud gebruiken

Asfalt-Kleefstof

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts KERKSTRAAT 9 - TEL. 2150

ÖE MIEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAAR!
Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van
de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt
nóg meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze ,,'Flbw-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit. <T"^yjé^

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.
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PiSKUNPje ^
VOOBUCHTM voor tzn

BRIL DIEUSTPÖT!

Opticien
A. G. SLINGER

Gr. Krochl 20 - Tel. 4395

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
delten 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62

et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

Adverteert in dit blad

Zaterdag-reklame
Deze week:

4 SLAGROOMHOORNS ƒ1,40

250 GRAM BOTERKOEK ƒ 1,75

250 GRAM ALLERHANDE ƒ 1,13

150 GRAM GESORT. CHOCOLAATJES 98 et.

Hebt TJ onze Slagroom-boomstammen
al eens geproefd?

Brood-, Koek- entCVtCkICD
Banketbakkerij JE «EilEil
HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973

Grote collectie VLOERBEDEKKING van ƒ8,50 af

LOODGIETERSBEDRIJF

P. VAN LOON
Bilderdjjkstraat 7 Telefoon 2508

wenst zijn clientèle, vrienden en kennissen
EEN VOORSPOEDIG 1965.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. £>. Hownetv*

Zandvoorts enige volledige
rijschool

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

ZONDER

GRENZEN

is er een bijzonder goed
adres: Het ónze! Wij komen
snel. En -wij laten alleen

warmte achter. Veelwarm-
te 1 Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de Iiaard-

olie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt»

£ssó]

Esso Olie- en Gashandel

Fa.A. KERKMAN&Zn
Van Len riepweg 5, Tel. 3576

ZANDVOORT

Bjj feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Telef. 2254 Telef. 2150

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62

MAKELAAR — TAXATEUR
AGENT:

Fries Hollandse Hypotheekbank

HOUTHANDEL „CENTRUM"
naast Brederodestraat 1

Telefoon 2963 - 2897

BOUWMATERIALEN
Stenen, zand, cement, Grespyp
Eterniettegels, enz., enz.

HOUTHANDEL „CENTRUM"
naast Brederodestraat 1

Telefoon 2963 - 2897

BISONKIT
Fantastise Ujm!!

BEJAARDENKOOR OPGERICHT
Onder auspiciën van de bejaarden-
sociëteit „Voor Anker" is opgericht
het Zandvoorts bejaardenkoor, on-
der leiding van mevr. H.G. Hessen-
Heck te Haarlem. De repetities zul-

len worden gehouden elke donder-
dagmiddag om 2 uur in restaurant
„Zomerlust". Reeds vele bejaarden,
— in hoofdzaak dames — hebben
zich als lid aangemeld. Naar uit-

breiding van het herenkoor wordt
nog naarstig gestreefd.

CARNAVAL 1965
Prins Bromoliejanus van Eindhoven

met de RAAD VAN ELF en de PRINSENGARDE
ZATERDAG 30 JANUARI a.s. in alle zalen van het BADHOTEL

„DIE TAMBOURYNEN VAN DIE STADT EYNDHOVEN"
vergezellen de Prins bij zijn intocht en bezoeken in Zandvoort.

Aan de Zandvoorters: Ontvang de Prins met zijn gevolg waardig

De organisatoren van de Zotheid.

Stort geen ander in het ongeluk

maar verzekert U bij het

ASSURANTIE AGENTSCHAP
voor alle

Motorrijtuig verzekeringen

RINKO's AUTOBEDRIJVEN
E. Jongsma, Oranjestr. 3, Zandvoort, Tel. 2424

Sedert 1922

Een echte gezinsauto

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een pr«s,

die ver beneden deze klasse ligt, n.1. van ƒ 4795,— tot / 4995,—

.

UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók tr zult enthousiast zijn.

Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Automobielbedrijf Jac. Versteege & Zn
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling

rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedryfszeker.

U VINDT BIJ ONS EEN ENORME SORTERING AUTO-
ACCESSOIRES, o.a. gevaren- driehoeken, pechlampen, lucht-

hoorns, bandenspanningmeters, sleepkabels, spiegels, mistlampen
wasborstels, auto-radio', helder zichtschermen, goedzicht-doeken,

poetsmiddelen, anti-corosie- middelen, o.a. tectyl, ruitontdooier

en anti-vries.

DAMES, WIJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slcififsrii

HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

500 gram Lende-entrecöte ff 4,25
500 GR. DOORR. OSSELAPPEN ƒ 2,75

500 GR. RIBLAPFEN ƒ 3,75

250 gr. gekookte worst 95 ot. 150 gr. pekelvlees . . .

.

98 ot.

250 gr. leverworst . . . . 80 et. 150 gr. gelard. lever 98 et.

150 gr. ham 98 et. 150 gr. gebr. gehakt 68 et.

150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25 150 gr. pork 65 et.

150 gr. Cervelaatworst 85 et. 150 gr. Gebr. Rosbief f 1,25

Gewestelijk Arbeidsbureau Haarlem

Het bijkantoor Zandvoort van bovengenoemd
bureau is met ingang van 1 januari 1965
opgeheven.

Belanghebbenden dienen zich in den vervolge
te wenden tot het Gewestelijk Arbeidsbureau
Haarlem, Kleine Houtweg 18, tel. 02500 - 17420.

De Directeurr

M0N0P0LE
ZATERDAG 9 en ZONDAG 10 JAN. - 8 UUR

MACISTE VECHT
TEGEN DE SHEIK
Ed Fury - Erno Crisa - Gisella Arden.

Gigantische spierkracht en heldenmoed tegen
genadeloze Oosterse wreedheid. Maciste, de oer-
sterke man, in gevecht tegen de Sjeik.

(Toegang 14 jaar).

ZONDAG 2.30 UUR MATINEE

DE ZEVENDE REIS
VAN SINBAD
Kerwin Mathews Katryn Grant.

Nieuwe spannende en fantastische avonturen
van Sinbad de beroemde zwervende zeeman uit

de onsterfelijke verhalen van „1001 nacht".
(Alle leeftijden)

<7êé 2550

Verkoop
nieuwe staatsloterij
vangt aan MAANDAG 11 JANUARI a.s.

Brederodestraat 24, Telef. 2283

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 8 et.; plat- karton 4 et.;

tijdsfhr. 7 et; tapijt 7 et.; gonje en gewatt. deken
10 et.; bedvulling 7 et.;.bedveren 25 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2.10 et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.;

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van 'f 5,— tot ƒ 15,— per stuk

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wy zyü elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E. Klok
Bakenessergracht 93 - TeL 02500 - 16261 (b}j

geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

Voor het nieuwe jaar
leveren wij U gaarne alle voorkomende

kantoorbenodigdheden
Kas-crediteuren en- debiteuren- boeken.

AGENDA'S.
Opbergmappen - Registers - Ordners enz."

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Dinsdags gesloten.

Autofinanciering
Assurantie en financieringskantoor

J. F. FOLKERS
Dr. Schaepmanstraat'1

Tel. 4580 - b.g.g. 3283

Speciaal voor Uw
auto-, motor- en
bromfietsverzekering

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS
E. M. JAARSMA

DAVONETTE - JAN- en
HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUÏZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793
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Langs de vloedlijn

De zon schijnt niet op aarde
om ons te gerieven, maar wij
leven op aarde omdat de zon
haar beschijnt.

Confucius
(551-478 v. Chr.)

Verlicht Zandvoort

Het plan van de besturen der ge-
zamenlijke Zandvoortse straatver-
enigingen om te komen tot een ge-
meenschappelijk opgezette seizoen-
verlichting van een groot deel van
onze gemeente, waarover U elders
in dit blad méér kunt lezen, ver-
dient mijns inziens aller belang-
stelling en waardering.
Reeds te lang heeft elk dezer ver-

enigingen op eigen wieken moeten
drijven en was dit voor de grote
straten reeds moeilijk, voor de
kleinere vroeg het ware offers. Nu
een stichting „Verlicht Zandvoort"
in 't leven te roepen, waaraan elke
winkelier zal kunnen deelnemen,
waardoor het individueel van elk
benodigde bedrag onmogelijk meer
een bezwaarzal kunnen zijn, lijkt

ons een oplossing, die voor een ieder
de zaak des te aantrekkelijker
maakt, vooral nu ook andere stra-

ten erbij zullen kunnen worden be-
trokken. We denken hierbij aan de
steeds voortschrijdende uitbreiding,
ook wat het aantal bedrijven be-
treft, waarbij straks het gereedko-
men van het Boulevardcentrum een
zeker niet onbelangrijke rol speelt.

Met elkaar zal men tot zeer veel in

staat zijn, op eigen wieken veel en
veel minder.
Dat ons gemeentebestuur het in-

voeren van het reklame-element bij

deze verlichting niet als een be-
zwaar ziet, doch het integendeel
toejuicht, getuigt mijns inziens van
een juist inzicht. Het verlicht de
kosten van de algehele verlichting
niet alleen zeer belangrijk, doch het
is iets, wat we reeds lang gemist
hebben. Wie in grote toeristencen-
tra rondneust, ziet, dat het daar
's _avonds .gonst van- de reklame en

' i
«"rlk'Éèb ér'mij-nóg-nooit-aan geërgerd
integendeel, er juist altijd veel van
genoten, want het is gezellig, brengt
leven in de brouwerij en geeft iets

van een feestelijk karakter.
We zitten 's winters reeds lang

genoeg in de donkere verlaten stra-
ten. Laet het er dan 's zomers maar
extra gezellig licht zijn. Badgast en
inwoner zullen ervan genieten en
daarom wens, ik onze initiatiefne-

mers bij hét 'doorvoeren van hun
plannen alle succes en heel veel
medewerking.

We blijven bungelen

Ook de ontmoeting met H.B.C.,

zondag j.1. op eigen veld door ons
eerste elftal, heeft jammer genoeg
ons geen zucht van verlichting kun-
nen doen slagen, omdat het degra-
datiespook weer wat verder op de
vlucht werd gejaagd.

Integendeel, door dit met 2-2 ein-
digende gelijke spel zullen alle zei-

len moeten worden bijgezet om het
te kunnen ontlopen en als vierde op
de ranglijst bungelen we nog altijd

onderaan met vijf verenigingen, die
alle net als wü zullen trachten al-

les op alles te zetten om zich in elk
geval in de tweede klasse te hand-
haven. Dat belooft dus een fikse

strijd in de onderste regionen, waar-
van de afloop onmogelijk te voor-
spellen valt.

Maar angstig wordt het wel. Elke
week angstiger en wat moeten we
eraan doen? Ik kan- onze jongens
slechts aanbevelen, rustig te blijven
en geen paniek-voetbal te gaan
spelen. De kansen liggen nog voor
het grijpen. Laat men deze trachten
te benutten en de ernst van de si-

tuatie inzien.

Overigens was deze wedstrijd niet
best. Aan beide kanten speelden de
zenuwen parten en ,

evenmin liep

het ons mee, want nog geen minuut
voor het einde volgde de gelijkma-

.WURF-PRAET"

WÜLLUM V.4 WÜRFF:

Beter ien Turk op' 't land

as tien in de lucht.'

Uitbreiding seizoenverlichting

In de loop van vorige week zijn

in hotel „Queenie" in Zandvoort bij-

een geweest de besturen van de
drie Zandvoortse straatverenigingen
namelijk die van de Haltestraat,-

Grote Krocht en Kerkstraat, die tot

nu toe elk voor rekening van de
betreffende vereniging zorgden voor
de extra feestverlichting gedurende
de zomermaanden in deze winkel-
straten.

Aanleiding tot deze- byeenkomst
was het feit, dat het gemeentebe-
stuur van Zandvoort goedkeuring
had gehecht aan een gezamehjk in-

gediend verzoek om voor het ko-
mende seizoen gebruik te mogen
maken van reklame in deze ver-
lichting waardoor men over aan-
zienlijk meerdere inkomsten zou
gaan beschikken en daardoor de sei-

zoenverlichting zou kunnen uitbrei-

den en verfraaien. -

Verwacht mag worden, dat zeer
binnenkort een gezamenlijke leden-
vergadering..van deze drie straat-

verenigingen zal worden uitgeschre-
ven waarin een voorstel van de ge-
zamenlijke besturen ter tafel zal

worden gebracht om in de toekomst
deze seizoenverlichting voor geza-
menlijke rekening te gaan houden,
deze uit te breiden tot vele andere
straten en een stichting in 't leven
te roepen „Verlicht Zandvoort" die

in de toekomst deze extra verlich-
ting zal regelen.

Er heerste bij de gezamenlijke
besturen ,-tijdens deze bijeenkomst
veel optimisme, omdat men ver-
wachtte, door een en ander niet

alleen de voornaamste winkelstra-
ten, doch een groot deel van Zand-
voort een extra seizoenverlichting

Taxi 260Ó
is tóch otter!

ker, toen we al hadden geteld, met
2-1 te zullen winnen.
Maar we houden de moed erin.

Tenslotte hebben we nu pas de
helft van de competitie uitgespeeld.
Moge de tweede helft een grote te-

genstelling geven met de verrich-
tingen in de nu gespeelde periode.

Want uil die .onderaan-bungelgroep'
zie ik onze geelblauwen maar liefst

zo gauw mogelijk verdwijnen.

' Bomen
Begin van deze week begon de

dienst van Publieke werken, - na-
dat men de Haltestraat geheel had
„schoongeboomd" aan het opruimen
van de bomen in de Zeestraat. Toen
men er een drietal (dode) had ge-
rooid werden de werkzaamheden
plotseling verplaatst naar de Kost-
verlorenstaat. Ik vroeg aan een van
de mannen, of ze nu op twee plaat-
sen tegelijk aan 't werk gingen.
„Welnee" zei hij, „de overige bo-

men in de Zeestraat blijven staan,

omdat ze (nog) niet dood zijn".

En nu kunt U mij geloven of niet,

maar ik was met deze uitspraak dol
gelukkig, want dat betekende dat
ook de boom voor mijn huis, (mijn
boom) niet zal worden geveld. U
vindt het misschien een beetje sen-
timenteel, maar ik ben gehecht aan
mijn boom. Achttien jaar lang heb
ik hem in 't voorjaar zien groeien,
achttien jaar achter elkaar z'n bla-
deren zien afschudden in het najaar.
Ik heb er vogels in zien nestelen,
de kleinen zien uitvliegen en 's mor-
gens vroeg als verzamelplaats van
koerduiven horen en zien dienen,
die met hun melancholisch gekoer
me af en toe wanneer het wat erg
vroeg begon, wel eens konden irri-

teren.

Ook de bewoners van de Zeestraat
zijn dolblij, dat „hun" bomen blij-

ven staan, zoals ik mij kan voor-
stellen dat er bewoners in de Halte-
straat zijn die het oprecht betreu-
ren dat „hun" boom verdwenen is.

Want ik vind die Haltestraat zonder
bomen maar een afgrijselijk kaal
gezicht opleveren.
Daar komt nog bij, dat bomen

méér zijn dan alleen maar om te

dienen tot verfraaiing van straten
en wegen. Bomen zijn levende we-
zens, die elk seizoen aankondigen,
levende wezens, die ons iets te zeg-
gen hebben, ja zelfs een bron van
inspiratie kunnen zijn.

Elk jaargetijde geniet ik van
„mijn boom". In de lente, als hij

groen wordt, in de zomer, als hij

beschutting geeft, in de herfst, als

de goudgele bladeren vallen gaan
en in de winter, wanneer ik aan
het zwiepen van de kale takken zo
ongeveer windkracht 7, 8 of 9 kan
bepalen.
Ik ben blij, dat „mijn" boom blijft

en ik doe namens vele inwoners een
beroep op publieke werken: spaar
ze zoveel mogelijk, want van her-
planten komt niets, dat heb ik al

lang begrepen en ik moet niet den-
ken aan een boomloze Kostverlo-
rsnstraat en 2andvoortselaan. K.

te kunnen geven. Over de aard en
omvang daarvan zullen uiteraard
de plannen nog nader dienen te

worden uitgewerkt. Ook was men
ervan overtuigd, dat door het reali-

seren van de bestaande plannen, de
kosten per hoofd zullen kunnen
dalen en dat door het invoeren van
dit gezamelijk optreden er slechts

heel weinig meer zullen overblijven,
die hun medewerking eraan zullen
blijven onthouden.

ZANDVOORTSE
OPERETTEVERENIGING
De Zandvoortse operettevereni-

ging is begonnen met het instuderen

.

van de operette „Christl, de hout-
vesters dochter" van Bernard Buch-
binder op muziek van G. Jarno.
De uitvoeringen zullen plaats

hebben op nog nader te bepalen
data in april a.s. in theater Mono-
pole. Daarna zal in studie worden
genomen voor het komende najaar
„Das Land des lachelns" van Franz
Léhar.

PROEFVAART REDDINGBOOT
De bemanning van de Zandvoort-

se reddingboot zal onder leiding van
schipper Floor Koper a.s. zaterdag-
morgen uitvaren voor het houden
van de driemaandelijkse oefentocht.
Men hoopt om 11 uur zee te kiezen.

CARNAVAL 1965

Gaarne vestigen wij reeds nu vast
even Uw aandacht op het Carnaval,
dat op zaterdag 30 januari a.s. in
het' Badhotel zal worden georgani-
seerd.

Het stemt ongetwijfeld tot vreug-
de, dat de heer Pas — waarschijn-
lijk wel mede gedachtig aan het
grote succes, dat hij vorig jaar met
deze stunt behaalde — besloot,

Zandvoort ook dit jaar weer een
intocht -van Prins Carnaval en een
Carnavals!eesi ,, aan ie bieden, om
daardoor; de sfeer van een dorp -•in

winterse rust te doorbreken.
Want het kan niet worden ont-

kend, dat het momenteel maar een
saaie boel is in Zandvoort. Het ver-
enigingsleven — nieuwe uitvoerin-
gen voorbereidend — ligt nagenoeg
stil en bij wat jaren geleden is er
wel een groot verschil merkbaar,
ontstaan door verminderde aktivi-

teit van het verenigingsleven. We
herinneren ons nog goed, dat er toen
weken waren, dat we geen avond
thuis waren, omdat we verslag
moesten uitbrengen van het een of
andere verenigings-gebeuren.
Nu haalt de Directie van het

Badhotel op zaterdag 30 januari
Prins Bromoliejanus van Eindhoven
met de Raad van elf en de Prinsen-
garde naar Zandvoort. Het belooft
weer een grandioze intocht te wor-
den, grootser en groter dan vorig
jaar. Ook „Die Tamboerynen van
die stadt Eyndhoven" vergezellen
het gezelschap. Herinnert U zich
nog hun optreden vorig jaar op de
balcons van het verlichte Badhotel,
toen ze van daar af een soort sere-
nade brachten? Het was prachtig en
onvergetelijk.
Over de bijzonderheden van dit

nieuwe Carnaval hoop ik U vol-
gende week nader te kunnen inlich-

ten, maar reeds nu raad ik U aan
de avond van zaterdag 30 januari
a.s. voor het Carnaval te reserveren.
Het belooft weer zéér druk te wor-
den en bovenal zéér leutig

!

ZANDVOORT WEER .TURK-LOOS'
Twaalf leden van het Zandvoortse

politiekorps, onder leiding van
korpschef J.-D. van Maris zijn in de
avond en nacht van woensdag op
donderdag bezig geweest, om de
bijna zestig Turkse arbeiders, die

hier waren ondergebracht in hotel
pension „Friesland" aan de Hogeweg
met twee autobussen naar Schiphol
te vervoeren, waar een vliegtuig het
gezelschap, dat in staking was ge-
gaan omdat aan hun gestelde loon-
eisen door de directie van de N.V.
waar zij werkten, geen gevolg werd
gegeven, zodat de gehele ploeg als

ontslagen werd beschouwd, weer
naar Turkije zou terug brengen. Er
werd in Zandvoort door inmiddels
aangeknoopte betrekkingen menig
traantje gestort, doch wellicht her-
leeft de hoop bij het vernemen, dat
alle Turken thans nog steeds in de
marechaussee-kazerne~in Badhoeve-
dorp vertoeven, omdat Ankara wei-
gerde voor het vliegtuig een lan-
dingsvergunning af te geven.
Enkele argressieven onder de thans
ongewenste vreemdelingen werden
door de Zandvoortse politie, die met
veel tact optrad, al weer spoedig tot

de orde geroepen.
Wat er nu verder met de Zandvoort-
se Turken gaat gebeuren en of ze
weer naar Zandvoort zullen terug-
keren? Korpschef van Maris, die
met zijn manschappen door dit uit-

wijzingsgevalletje een slapeloze
nacht doormaakte, weet het niet.

„Afwachten maar" zei hij en dat
doen we bij deze, het geen thans al

niet meer nodig is, want donderdag-
middag kwam de vergumiing af en
is het gezelschap weer naar Turkije
teruggekeerd.

1

HOTEL 80UWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT '

Het gehele jaar geopend

Zaterdag 16 en zondag 17
januari, 8.30 uur:

Het Orkest

The Ambassadors
•

In ons internationale cabaret
en variété-programma:

Marisa & Juan
Antonio

Spaanse dansen.

Mei Turner
. Zanger uit Trinidad

*
Zondag Matinee van 3-6 uur,
met volledig avondprogramma

J
BURGERLIJKE STAND

Geboren: Peter Ype, z. van A. van
Sluisdam en E. T. v. Westendorp.

Geboren buiten de gemeente:
Mariëtta, d. van H. A. van Schaa-
gen en H. J. de Muinck.

Ondertrouwd: C. F. Lijnzaat en H.J.
G. Paap. J. Gerrits en E. van
Wijngaarden. J. J. van Lien en
J. van den Brink.

Gehuwd: J. A. Keesman en T. Mo-
lenaar.

Overleden: Harmannus P. de Ruiter,
62 jaar, wonende te Amsterdam.
Andries Hofman, 87 jaar, gen. m.
B. Boesaart. Hendrika van der
Valk, 76 jr., geh. gew. met A. v.d.

Berg.

BEJAARDEN ZAGEN FILMS
Vrijdag j.1. .werd door de Bejaar-

densociëteit „Voor Anker" in „Zo-
merlust" een druk bezochte bijeen-
komst gehouden, waar vanwege de
Kon. Noord- en Zuidhollandse Red-
ding Maatschappijn een met grote
ctauddeht aangehoorde cauaéiie vJeru
gehouden over het reddingwezen
langs onze kust. De daarna-vertoon-
de films gaven een adembenemend
verslag van het antwoord, dat men-
sen geven op de uitdaging van de
elementaire krachten van de zee.

Tijdens de bijeenkomst werd spon-
taan besloten de opbrengst van de
gebruikelijke aan het slot gehouden
collecte ad ƒ 57,50 aan de Redding
Maatschappij af te staan.

Radiatoren en
Plintverwarming

,TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

U kunt loch ook rckrni»n en

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits ffebrachl en gehaald l>y

rlIFM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 2fi - TEL. 2653

Ook voor stoppa.gr

De
Veenendaalse
Haltestraat 55 - Telef. 2839

1 e keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8' 2-1

1

98 ct.

Alleenverkoop in Zandvoort
van Hollandia onderkleding.

' heren haar-

yj verzorger

Diaconiehufsstraat 24 - Telef. 3874

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2598 - 3759

Technisch Bureau FEENSTRA
Telel. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Sorle

1964

48 om. beeld / 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

FHILIP3 TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook In overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbar*
Radiotoestellen

ƒ 189,- -~**&
f 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Badkoid Het nieuwste hotel aan d» kust

..Boulevard Paulus Loot 1, Tel. 4941

V
In de Hotel Bar
en Indonesische saai

'

entertainment

WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Casino-
Geopend:

's Zondags van 8-7 en 8-2.80 u.

Overige dagen van 5-2 uur.

Iedere vrijdagavond : „SATURNE-STJRPRISE".

Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bel.

Vrijdag-, zaterdag en zondag 's avonds
optreden van het SATÜRNE-TRIO.

Beter slaagt

U bij

//
„'t Ihteduuï
Stationsplein 15 - Telef. 3346

voor:

BANKSTELLEN

HUISKAMERS

SLAAPKAMERS

SLAAPBANKEN

EETHOEKEN

BERGMEUBELEN

etc.

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen 1

Gedurende de maand
januari 1965

elke zaterdag- en zondagavond
Het bekende Televisie-,

Dans- en Showorkest

Meteoor-
kwartet

Dranken bestellen? OAflO
Brokmeier bellen! L\J\JL

Uöoc de nieuwste

modekofisds
Herfst en winter-
modellen '64-'65

SALON DE COIFFURE

«Ifi/AhHC»
Haltestraat 63 - T»lef. 8214

's Maandags gesloten

Een greep uit onze enorme

OPRUIMING!
Zwanendons Dames pyama's

m. 40-48 ƒ6,95

JONGENS PYAMA, serio 1,

m. 2-8 ƒ4,75

JONGENS PYAMA, serie 2,

m. 10-16 ƒ 5,75

DAMES SLIPS
p. pakje, 2 stuks ƒ1,79

Heren zakdoeken, 4 voor ƒ1,-

Zephir ruitjes, div. kleuren,

NU per meter ƒ1,45

BOLLEN WOL in de

nieuwste Melée kleuren

voor slechts 98 ct.

Fantastsiche koopjes in on-
derjurken, dames pullovers

en kindergoed.

De Wolbaai
Haltestraat 12a - Telef. B0B9



Na Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij:
@UnA&£/ Café-Restaurant

RAADHUISPLEIN 1. - TELEFOON ^820

Geopend van 10-6 uur. 's Maandags gesloten.

UITVERKOOP!!
Aanvang 14 januari

Heren suède VESTEN, voorheen ƒ 35,—

,

NU voor ƒ 29,75

DAMES en HEREN suède JASJES
10% - 15°/o korting

DAMES NAPPA SPENCERS, voorheen ƒ72,50,

NU voor ƒ65,—

REIS- EN BOODSCHAPPENTASSEN:
Voorheen ƒ19,95 NU ƒ13,50

Voorheen ƒ22,95 NU ƒ17,75

Voorheen ƒ11,95" NU ƒ 8,25

Voorheen ƒ10,95 NU ƒ 7,50

Voorheen ƒ 9,95 NU ƒ 6,95

«LEBRU»
Leren scheertasjes, schooltassen, kindertuigjes,

ikofferriemen, kinderwagenriempjes, parapluie's,

portemonnaio's, portefeuilles, shawls, dames en

heren handschoenen, herensokken, dames- en

kindermaillots.

OP AL DEZE ARTIKELEN 10% KORTING.

Zorg dat U er bütyds by bent!

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12

(t.o. Consultatiebureau)

AAN 'T BEGIN VAN
'T NIEUWE JAAR:

voorjaars-
bloemen!
NARCISSEN - TULPEN
KATJES - SERINGEN enz

BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!.

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUB3S- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Autoverhuur
ZANDVOORT

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Uw extra aandacht
vragen wij U voor onze specialiteiten

rauwe rookworst 50 et. per 100' gram
leverworst 30 ot. per 100 gram
gekookte worst 44 et. per 100 1 gram

Eigen fabrikaat.

Slagery D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..

Ruim gesorteerd in ftfne vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939

ZANDVOORT

CHINEES RESTAURANT „

«CHONG HAI»

wegens vakantie gesloten
van 21 januari tot 13 februari.

Voor het nieuwe jaar
leveren wij U gaarne alle voorkomende

kantoorbenodigdheden
Kas-crediteuren, en debiteuren- boeken.

AGENDA'S.
Opbergmappen - Registers - Ordners enz.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Dinsdags gesloten.

BBHBBBEB

f
Sporl 99Sportinstituut „Ebing
Halfjaarlijkse cursussen In:

Trampoline
Jongleren
Acrobatiek
Langematspringen
Grondgymnastiek
Aanvullende ballettraining

Conditietraining
(o.a. voor handbal, voetbal, skiën enz.).

Minstens 2x trainen per week
vanaf 7-jarige leeftijd.

Inlichtingen en aanmeldingen op zaterdag 16
januari van 2-3 uur en donderdag 21 januari
van 7-8 uur in zaal „Zomerlust".

MONOPOLI
ZATERDAG 16 en ZONDAG 17 JAN. - 8 UUR
ALFRED HITCHCOCK's

MARNIE (Toegang 18 jaar).

met „Tippi" Hedren - Sean Connery - Diane
Baker - Martin Gabel.

Is „MARNIE" 'n Sex film? 'n Mysterie? 'n De-
tective? 'n*Romance? 'n Thriller? Ja! En meer!

ZONDAGMIDDAG, 2.30 UUR:

SASKATCHEWAN
met Alan Ladd - Shelley Winters e.a.

(Alle leeftijden).

<7êé 2550

Wij verhuren

GELUIDSINSTALLATIES
voor grote en kleine zalen.

Nieuwste Philips S.Q apparatuur.

WIJ VERZORGEN
voor Uw feestavonden enz.

DISCO-BALS
Dansmuziek op de nieuwste grammofoonplaten.

DISCOTARIA
i Thorbeckestraat IS - T,el. 3378

C. ftWfttftf



OPRUIMING bij ANTH. BAKELS n.v
10% TOT 40% KORTING

Gemeente Zandvoort

Seizoen-
vergunningen

Burgemeester en. Wethouders van -Zandvoort
roepen voor het badseizoen 1965 gegadigden s-
uitsluitend inwoners der gemeente Zandvoort —

; op voor: ,

'"'"']

1. een vergunning voor het venten of het aan-.
- "bieden van diensten;

a. op het strand;
b. in het dorp; '_

J

2. - eeri vergunning voor het innemen van stand-
plaatsen o.a. voor -de verkoop van ' haring,

ijs,r enz. _ jj'

- 3: een vergunning tot het exploiteren van één •

of meer van.„na te noemen parkeerterreinen:

' a. het parkeerterreintje aan de Brederode-
! straat tegenover de percelen genummerd

150 t.m. 170;

v<~ b; het parkeerterrein bij de watertoren;

er het de Favaugeplein, voorzover bestemd
, tot parkeren; * "

3 "d. de parkeerstrook langs de Boulevard de
Favauge en de Boulevard Bamaart (zee-

zijde) van de strandafgang naar Bad Ter-
mes tot aan de strandafgang ter hoogte
-van de Van Galenstraat;

e. de parkeerstrook langs de Boulevard Bar-
naart (zeezijde) van de strandafgang, ter

.' " hoogte, van de Van Galenstraat tot res-

\ ;„..- taurarit_„Riche"; r "'„" < ' '

f. 'de parkeerstrook' langs de Boulevard .Bar-

naart (landzijde) tussen het trekkerskamp
" „De Branding" en het P.E.N. huisje tegen-

-> - -over restaurant „Riche".

"Gegadigden dienen hun aanvrage uiterlijke 1.

'februari 1965 ten raadhuize te hebben ingediend.

Aanvraagformulieren zijn aldaar verkrijgbaar.

Aanvragen, die na bovenvermelde datum bin-

nenkomen of die.niet op de daarvoor bestemde
formulieren zijn gesteld, worden niet in behan-

" deling genomen.'
.Nadere inlichtingen kunnen ter secretarie, afde-
ling algemene zaken, (raadhuis,"kamer 4) wor-
:den verkregen.

Zandvoort, 14 januari 1965.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Burgemeester,
A. KERKMAN, l.b.

?

De Secretaris,

W. BOSMAN.

E. van der Linden
- 3V-o- .- - STOFFEERDER •"—'-

• ~ r~ '.
*

INTEREEURVERZORGER

_- . .Specialist In klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973

Grote collectie VLOERBEDEKKING van ƒ8,50 af

Hotel Bouwes
vraafft voor zo spoedig mogelijk:

linnennaaister
Werkttfden: Dagelijks van 9-12 uur,
1 dag per week van 9-12 en van 1-4.30 uur. v

Aanmelden: 's Ochtends tussen 10 en 12 uur.

VOOR

WARMTE

en service

ZONDER

GRENZEN

is er een Bijzonder goed
adres: het onze! Wij komen
snel. En wij laten alleen
warmte achter. Veelwarm-
te! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum • de haard-
olie die schoner, zuiniger
en reukloos Brandt»

fsso;

Esso Olie- en Gashandel

Fa. A. KERKMAN & Zn
Van Lennepweg 5, Tel. 3576

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 29-31 - TEL 2531

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. L. Ito*»***

Zandvoorts enige volledige
rijschool

.N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
'

.. VESPA-Scooter.

. BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
70 et.; roodkoper ƒ2,-; Geel koper ƒ1,40, alles

per kg. Verder: kranten, karton, tapijt, gewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, haar-

den, tegen de hoogste waarde!

Wij rijden elke dag in Zandvoort.
Alles wordt gehaald.

Pakhuis: SCHELPENPLEIN 7, Tel. 2845 of 5054

LA VIANDE
KLEINE KROCHT 1 TELEFOON 2432

WEDEROM 1 VACUÜM VERPAKTE
ROOKWORST STEGEMAN, voor 98 et.

RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,75 500 gr.

PAARDENLAPPEN v.a. ƒ 2,20 500 gr.

PAARDENHAAS ƒ 4,50 500 gr.

Weekend-reclame vleeswaren.

Te koop aangeboden
HOEKHUIS met schuur a.d. Oosterparkstraat.

Bev.: •woonkamer, keuken, w.c, 3 slaapkam.,
douche, vliering. Binnenkort leeg te aanvaarden.

Inl.: MAK. S. ATTEMA & ZN.
Hogeweg 64-66 - Telef. 2715.

WIJ GEVEN' WERKELfJK
r

DE HpOQSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 8 et; plat* karton 4 et.;

tijds^hr. 7ct.;tapijt7ct.;gonje en gewatt. deken
10 et.; bedvulling 7 et; bedveren 25 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2.10 et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.;

lood en zink 70 et per kg.
• Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wy zijn elke dinsdag in ZandvoortI

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500
geen gehoor Zandvoort: 3763)

16261 (bU
Haarlem

U zoekt een adres, oud en vertrouwd
Waar 't kopen van rookwaar

(U nimmer berouwt?
Loop eens binnen bij Botman,

(mijne heren,
U wordt vaste klant na dit

(eenmaal proberen.

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Halteitraat 9 - Telefoon 2151

Gevraagd: Geleidster
Kinderen uit Zandvoort brengen naar en halen

van school. Mooie bijverdienste, ±2 uur per dag.

Br.: Ds. Blauwschool, Linnaeuslaan 1, Haar-

lem, tel. 02500 - 80515.

EEN LEUK BOEKJE
De uitgeverij Vermande Zonen te

IJmuiden zond ons ter bespreking
het pocketboekje „Veilig verkeer
door de voorruit gezien", geschre-
ven door onze plaatsgenoot, de heer
J. R. Schiltmeijer jr., redacteur van
het voorlichtingsblad „De Autorij-
school".
Het is bij alle Zandvoortse boek-

handelaren verkrijgbaar tegen de
prijs van ƒ 1,50 en het gaat binnen-
kort reeds zijn zevende druk bele-
ven. Dat is zo'n wonder niet, want
het is een hoogst aantrekkelijk en
leerzaam boekje op verkeersgebied.
De uitgever noemt het „een rijk ge-
ïllustreerd pocketboekje voor allen,
die op aanschouwelijke wijze de
verkeersproblemen willen benade-
ren". En dat is ongetwijfeld kern-
achtig gezegd en geheel naar waar-
heid. Wij zouden het eigenlijk wil-
len zien in handen van iedereen, die
met het verkeer te maken heeft
- en wie heeft dat niet - alsmede
op de scholen bij het verkeers-on-
derricht. Zo op het eerste horen
lijkt het onderwerp saaie kost, maar
dé serhrijver is erin geslaagd, dat
men het niet eerder weglegt, voor
men het geheel heeft doorgewerkt,
waarbij iedere bladzijde stof tot na-
denken geeft.

De heer Schiltmeijer heeft name-
lijk de verschillende verkeerssitua-
ties en problemen op filmbandjes
vastgelegd, op de meeste van het
96 pagina's tellende boekje twee
filmstrips en deze van verklarende
tekst voorzien, een tekst, 'die steeds
onmiddelijk te begrijpen valt. Hier-
door is een soort aantrekkelijk
beeldverhaal op verkeersgebied ont-
staan en we mogen deze verkeers-
po'cket zeker een belangrijke aan-
winst noemen op het gebied van
het bestuderen van de verkeersvei-
ligheid.

Een leuk boekje, op prettige wijze
door de uitgever verzorgd, dat wij
gaarne een ieder aanbevelen. De
prijs behoeft zeker geen bezwaar
te zijn. K.

BESCHERMING BEVOLKING
Op dinsdag 19 januari zal door de

burgemeester van Zandvoort des
avonds in het raadhuis aan dertig
vrijwillige noodwachters van de

' Bescherming Bevolking, de vrijwil-
ligersmedalje officieel worden uit-
gereikt als blijk van erkenning voor
betoonde burgerzin wegens het ge-
durende tien jaren verbonden zim
aan de plaatselijke B.B.-organisatie.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
De vorige week werd de laatste

wedstrijd van de kompetitie om het
clubkampioenschap gespeeld. Dhr.

, Gerrïtsma is ook dit seizoen weer
3 kampioen geworden, gevolgd (tot de
4 tiende plaats) door GlasbergehrÈin-"
deman, Sloof, Luykx, Hogen Esch,
Roetemeyer, v.d. Brom, De Jong en
Eldering. Deze week wordt er ge-
start in twee groepen voor de
bekerkompetitie.
De stand in de bondskompetitie

is voor het eerste team een derde
plaats en voor het tweede team een
vierde plaats.

Radicale opruiming
van alle mogelijke artikelen!

Geen speciaal voor een uitverkoop gemaakte artikelen, doch

alles uit de gewone voorraad.

PULLOVERS van ƒ19,50 nu ƒ13,50

PULLOVERS van ƒ 24,00 nu ƒ 15,00

PULLOVERS van ƒ 29,95 nu ƒ 19,95

ZWARE SPORT PULLOVERS van ƒ 42,50 nu ƒ 24,75 enz.

Zuiver wollen DAMES JAPONNEN van ƒ 75,— nu ƒ 49,75

Zuiver wollen DAMES DEUX PlèCES, alle van de beste kwali-

teiten, van ƒ 98,- nu ƒ 59,75 en ƒ 49,75

VOOR ALLE AFDELINGEN

kortingen van 20% tot 50% en meer
Profiteert mede. De nieuwste modellen. De beste kwaliteiten,

tegen spotkoopjes!

Htodekuis ,de> Waatf
Haltestraat 40 Tel. 2087

Het huis van vertrouwen.

BETER ZIEN met
ontspiegelde brilleglazen

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

TAFELTENNISVER. „SHOT"
In de kompetitiewedstrijd van de

afd. Kennemerland wist Shot 1 van
Winfried D.S.S. met 6-4 te winnen.
Hierdoor kwam Shot op de eerste
plaats van zijn afdeling. Dit team,
bestaande uit J. Brandse, S. Water-
drinker en M. Looman, -heeft gé 2de-
kansen om deze plaats te behouden.
Ook Shot 2 doet het uitstekend, zo-
dat Zandvoort, ook op tafeltennis-
gebied zeer goed voor de dag komt.

OnrustigeZenuwen?
Mjjnhardt's Zenuwtabletten

By feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254 Telef. 2150

HOOGWATER
Jan.: . Strand

H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar

17 3.01 11— 15.21 23.30 7.00-13.30
18 3.54 12.— 16.09 24.— 8.00-14.00
19 4.42 12.30 16 59 —.— 8.30-15.00
20 5.33 1.— 17.52 13.30 9.30-16.00
21 6 21 2.— 18.39 14.30 10.30-16.30
22 7.09 3.— 19 29 15.— 11.00-17.30
23 7.55 3 30 20.16 16.— 12.00-18.00

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Maandag 18 januari om 9 uur
begint onze sensationele Amsterdamse

OPRUIMING
ALLES SPOTGOEDKOOP! ZII ONZE ETALAGE!

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7

VOOR HEN DIE DAMMEN
Hier komt het laatste probleem

van deze serie van 5. Ik hoop dat U
veel genoegen aan deze problemen
hebt beleefd. U weet het, U kunt de
oplossingen insturen aan C. Draijer
jr., Celsiusstraat 48. Ook al heeft
U ze niet allemaal gevonden, toch
insturen.

Wit speelt en wint.

Pracht handen
en nimmer ruw of schraal
Tube1 -6I| - 95ct Hamea-Gelei
VERANTWOORDING ACTIE
„STILLE NOOD" 1964
P.K.v.d.H. ƒ10,-; A.A.Sr. ƒ5,-; S.H.-
D. f5,-; H.V.Z. ƒ25,-; X.Y.Z. ƒ50,-.

Totaal ƒ95,-.

\j^mmm ml^

eetjrieenvlees en betaalrninden
Prijsverlaging Varkenskarbonade
Schouder f 2,89; Rib f 3,19; Haas f 3,49

500 gr. Riblappen f 3,25, per kilo f 6,00

WEEKEND-RECLAME

:

100 gr. Ham en
100 gr. Hausmacher 99 et.

250 gr. BIEFSTUK ƒ 2,49

500 gr. ROSBIEF (boterzacht) ƒ 3,98

500 gr. MAGERE
VARKENSLAPPEN ƒ3,79

500 gr. KALFSLAPPEN .... ƒ 3,98

500 gr. VET GEROOKT SPEK ƒ 0,98

250 gr. GELD. ROOKWORST ƒ 0,99

WOENSDAG-KOOPJES:
1 KILO DOORR.RUND.LAPP. ƒ4,—

500 gr. HEERLIJK GEHAKT ƒ 1,50

300 gr. STUKJES VLEES ƒ 1,50

250 gr. BIEFSTUK TART. ƒ 1,50

100 gr. LEVERKAAS 39 et.

100 gr. PORK 25 ot.

Gebr. BURGER HALTESTRAAT 3

wlin^'rgXiCdTn Café-Bar-Slijteiïj Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150
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balans

het is nu extra voordelig slagen bij

GROTE KROCHT

DAMES!
Wij hebben onze korsetten-kollektie uit-

gebreid met de wereldbekende

CAMP KORSETTEN

Korset in zalmkleur

Het meest aanbevolen

korset voor

zwaardere figuren

Steungevend en

figuurcomgerend

f 36,95

CAMP voor elk figuur

elke leeftijd en . .

betere gezondheid

KOSTVERLORENSTRAAT 49, TEL 4492

Dinsdags gesloten

Seizoenopruiming!
KINDERJURKJES .... v.a. ƒ10,90

WOLLEN TRUIEN ƒ10,90 - ƒ12,90

MEISJES PAKJES m. 50/55 ƒ10,90

DRALON OVERGOOIERS m. 45/65 ƒ16,90

KLEUTERJASJES - MUTSEN
JONGENSBLOUSES

HALTESTRAAT 59 - TELEFOON 3398

Voorzorgzcgels - Contantzegels.

ruimen op

anterkBeding
met kortingen van 10 n/i tot 40"/«.

Diverse enkele stuks
met kleine weeffouten etc.

Speciale aanbiedingen.

*&&6C%-
SPECIAALZAAK VOOR'

KERKSTR.20 • TEL:3136

Belangrijke meubilaire

VEILING
op DONDERDAG 21 JANUARI, 's morgens 10

uur, in het veilinggebouw ,DE WITTE ZWAAN',
Dorpsplein 2, ten overstaan van Deurwaarder

HAASTER, uit Haarlem,

wo.: huiskamer am ; slaapkamer am.; dressoirs;

tafels, clubjes; lediikanten - met toebehoren;
matrassen, kasten; boekenkasten; gordijnen;
piano; vloerkleden; kachels; oliekachel; klein-

goed; glaswerk, porcelem; circa 1000 pak spij-

kers; slaapbank; circa 20 hall-banken en vele
andere goederen enz. enz.

Wegens liquidatie winkelbedrijf: Bergmeubels,
wandkastjes, blanke slaapkamer am., circa 300

dekens, alles nieuw enz. enz.

KIJKDAG: WOENSDAG 20 JAN. van 2-8 uur.

Inlichtingen: Dagelijks Telef. 2164.

Veilmgdirectie Fa. Waterdrinker.

Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE

f 5,£Q - f 7,SO
@§i f I5,00

Bij elk diner een fles wijn per persoon gratis!

SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tqdig Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften,

partyen en verenigingsavondjes.

OPRUIMING
grammofoonplaten

DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15 - Tel. 3378

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Kroont 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTBLLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,

Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.

De nieuwe modellen 1965 zyn zojuist gearri-

veerd en uit voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.8.
Vraagt een proefrit.

MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldfk
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2616

Biedt U ais zaterdagreclame aan

Runderlappen

750 gr. voor f 3,98

Schouderkarbonade

750 gr. voor f 3,98
VOOR DB BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .... 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst ƒ 0,98

200 gr. Haagse leverworst / 0,70

250 gr. Gelderse gekookte worst 95 et.

150 gr. Pekelvlees voor 85 et.

2-2

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 9 januari:
Vlug en Vaardig - Zandv.m. 2-3

Zandvoortm. 2 - Hillegom 0-2

Adspiranten:
O.Gczellen a - Zandvoortm. a 2-1

H.B.C, b - Zandvoortm. b 3-1

E.D.O. d - Zandvoortm. c 5-3

Zandvoortm. e - Ripperda c 1-2

T.H.B. b - Zandvoortm. f 6-3

Uitslagen zondag 10 .januari:

Zandvoorhn. - H.B.C.
West-Frisia 2 - Zandvoortm. 2 1-0

Zandvoortm. 4 - D.C.O. 3 7-0

Zandvoortm. 5 - D.S.B. 4 8-1

D.SK. 3 - Zandvoortm. 6 4-2

D.I.O. 5 - Zandvoortm. 7 3-3

Zandvoortm. 9 - H.B.C. 10 5-0

Zandvoortm. 10 - Sp.vogels 5 4-2

Interr. junioren:
Velox - Zandvoortm. 2-4

Junioren:
Zandvoortm. e - H.B.C, e 7-2

Programma zaterdag 16 januari:
VE.W. - Zandvoortm. 15 u.

7. D D S. - Zandvoortm. 2 14 u
18. S.M.S. 3 - Zandvm. 3 14 30u

Adspiranten:
37. Zandv.m. a - H.P.C, a 14 30 u
42. Zandv.m. b - Renova a 14 30 u
79. Zandv.m. d - T.Y.B.B. d 14 30 u.

87. D.C.O. b - Zandv.m. e 15.15 u
99. N.A.S. c - Zandv.m. f 15.15 u

Programma zondag 17 januari:
U.V.V. - Zandvoortm. 14 u
Zandvm. 2 - W.P C. 2 14 30u.

8 Zandvm. 3 - TYB.B. 3 14 30u
64 Zandv.m. 5 - V.V.D. 2 9.45 u
73. Zandv.m. 6 - T.HB. 4 9.45 tu

99 Zandv.m. 8 - D S O.V. 4 12 30 il.

111 Zandv.m. 9 - Sp.stad 5 9 45 u.

112. Zandv.m. 10 - D.S.O.V.5 12 30 u

Interr junioren:
Zandvm - Purmersteyn 12 u

Junioren:
143. N.A.S. b - Zandvoortm c 12 u.

150. H F.C. e - Zandvoortm. d 9 45 u.

162 R.C.H. e - Zandvoortm. e 9.45 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zaalhandbal 9 januari:
Hr.sen : Zandv.m. 3 - A.D.O. 12-13

Hr.iun : Concordia - Zandv m. 6-5

Jongens: Odin - Zandvoortm. 9-7

Meisjes: Conc. 2 - Zandv.m. 2 1-6

Uitslagen zaalhandbal 10 januari:
Hr.sen.: Zandv. 2 - Umond 3 12-20

Dames jun : Rap. - Zandv.m. 1 1-0

Zandv.m. 2 - IJmond 2 4-3

Programma zaalhandbal 16 januari:
Meisjes: I.E.V. 1 - Zandv.m. 1 18 u.

Zandv m. 2 - Concordia 2 17 u.

Hr.jun : Zandv.m. - Umond 18.30 u.

Programma zaalhandbal 17 januari:
Hr.sen : Zandv m. 3 - Atlas 11.30 u.

Dames sen.: Z.M. 1 - H.B.C. 19.40 u.

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Uitslagen zaterdag 9 januari:
RC.H adsp. d - T.Z B. a 6-0

Haarlem adsp. h - T.Z.B, c 4-1

Uitslag zondag 10 januari:
Spaarnestad 6 - T.Z.B. 6 0-10

Programma zondag 17 januari:
T.ZB. 1 - Alliance 1 14 u.

T.Z.B 2 - Ripperda 4 12 u.

Renova 4 - TZ.B. 3 12.30 u.

Heemstede 5 - T.Z.B. 5 12 u.

T.Z.B. 6 - Heemstede 6 12 u.

Adspiranten en junioren zijn vrij.

„OEFENING STAALT SPIEREN"
In tegenwoordigheid van een groot
aantal dames- en herenleden, werd
door de beschermheer der vereni-
ging, Burgemeester Mr. H. M. van
Fenema, op dinsdag 12 januari j.1.

in het gymnastieklokaal van de
Wilhelminaschool de naar de burge-
meester genoemde wisselbeker voor
dames, aan de kampioene 1964, mej.
I. Brink, uitgereikt.

Na een inleiding door voorzitter
J. H. B. Brink en een demonstratie
van,' een vrije oefening op muziek
door de dames C. v.d. Kruk en I.

Brink, hield de burgemeester een
korte toespraak, waarin hij wees op
het belangrijke werk dat de vereni-
ging m de gemeente verricht.
De beker kwam thans definitief

in het bezit van mej. I. Brink, daar
deze driemaal achtereen door haar
was gewonnen.
Ter opvoering van het turnpeil

heeft het bestuur een tiental meis-
jes aangewezen, die onder bevoegde
leiding een extra training krijgen.

In het kader van de actie voor
verbetering van de lichamelijke
konditie, zullen vele leden, van jong
tot oud, op 12 of 13 februari a.s. de
vaardigheidsproeven van het K.N.
G.V. afleggen.

K. J. C. „NOORD"
De stand dn januari is:

1. Mevr. v. Norden 10606
2. G. Kraaijenoord 10408
3. H. Bol 10086
4. W. Paap 9861

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid
der redactie).

't GEVAL JOH. KEUR
In dit stukje richt ik me speciaal

tot m'ii collega's in de Horeca sec-
tor, en wel het bedienend personeel.
U zult allen wellicht gelezen heb-

ben, wat Joh. Keur is overkomen.
Als nu voor 21 januari a.s. het be-
wuste bedrag niet op tafel komt is

het gezin Keur z'n huis kwijt,
met alle gevolgen daaraan verbon-
den. Ik weet: voor ons kelners en
serveersters valt er in de winter-
maanden niet veel te verdienen,
maar elke ƒ 1,00 (graag meer) is er
een, en vele kleintjes maken ook
een grote. Mag ik daarom een be-
roep op U allen doen, achter deze
actie te staan, er is mij namelijk
verteld, dat de Restaurant houders
van Zandvoort al een flink bedrag
gestort hebben. Mogen wij dan ach-
ter blijven, neen ik geloof van niet.

Misschien kunt U met vrienden of
kennissen hier ook eens over praten
want deze man moet hoe dan ook
geholpen worden.
U kunt de bijdragen storten op

Bankrekening No. 667 van de Alge-
mene Bank Nederland N.V. ten
gunste van „fonds Joh. K." Hopende
met deze inzending iets in Uw bin-
nenste warm te hebben gemaakt
voor deze actie, teken ik,

'

Hoogachtend,
Joh. W. Ewoldt (k«lner)

Tollensstraat 88
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In het artikel van vorige week
beloofde ik, TJ binnenkort wat meer
te; zullen vertellen over de rol, die

„Groot-Badhuis" in de ontwikkeling

van Zandvoort had gespeeld. Vóór
ik; echter.' hiertoe overga, wil ik U
eerst nog, iets verhalen over een on-

vergetelijke 'dag, wellicht de meeste

trieste dag in Zandvoorts historie.

Aanleiding hiertoe is dat ik in

het '-foto-archief van drukkerij van
Petegem de hieronder uit zee ge-
maakte foto vond van Zandvoort in

de' voor-oorlogse jaren. Vermoede-
lijk werd deze foto door de Anth.
Bakels n.v. gemaakt omstreeks 1920.

Het cliché is niet best meer. De tand
des tijds^heeft er zijn sporen inge-

drukt, maar desondanks meende ik

U dit unieke plaatje niet te mogen
onthouden. U ziet er duidelijk op
hotel Seinpost, daarnaast „Groot
Badhuis", de Strandweg met in de
verte de torenspits van de Hervorm-
de* kerk. en daarnaast de oude wa-
tertoren met hotel 'd' Orange.
En nu gaat het mij om die oude

watertoren. "Dertig jaren lang een
vertrouwd beeld in Zandvoort en
waaraan vooral voor de oude Zand-
voorters dierbare en onvergetelijke
herinneringen- zijn verbonden. De
oude watertoren stond daar trots op
het duin, met aan zijn voet het oude
dorp met' de vele kleine straatjes.

De toren was geheel door deze huis-

jes omringd en grensde aan de
noordzijde-— vrijwel aan hotel

d' Orange". Op bovenstaande foto,

ons welwillend "beschikbaar gesteld

door het foto-archief van het Haar-
lems Dagblad, krijgt U daarvan nog
een betere indruk.

De watertoren "van Zandvoort, ge-

bouwd in- 1912 en in gebruik ge-

steld in -1913, was in Zandvoort een
begrip en is dat, bij het aanschou-
wen van foto's ervan, nog altijd.

Hij deed - behalve als watertoren
met twee bassins - tevens dienst

als uitzichttoren ep trok door zijn

fraaie bouw steeds grote belangstel-

ling. Toen in 1942 het slopen van de
gebouwen aan de zeezijde van Zand-
voort begon, kwam. de toren steeds

meer geisoleèrd te liggen. Oude,
vertrouwde en historische plekjes

verdwenen meer en meer, - straten

werden weer duinen en in de twee-
de helft van 1943 stond deze oude
trouwe toren geheel alleen op het

duin direct achter de zeereep. Er
was niets meer omheen, niets meer
rondom, alles was ten offer geval-

len aan de sloopwoede van de be-
zetter. De Zandvoorters maakten
zich zorgen om hun toren. Men
sprak er in 't openbaar niet over,

maar diep in aller hart leefde de
vrees, dat ook de toren zou worden
gesloopt. Alles lijkt erop te wijzen
dat ook de Duitsers tot het laatst

toe hebben gewacht, maar uiteinde-

lijk werd hun vrees voor een op
handen zijnde invasie, die mogelijk
in -de buurt -van Zandvoort zou
worden uitgevoerd, zó groot, dat

men besloot ook de toren te vellen.

Hij bleek van zee uit een te belang-
rijk zichtbaar oriënteringspunt te

zijn' om hem te laten staan.

Het werd intussen juli, augustus,

maar nog steeds gebeurde er niets

en de hoop begon net weer een
beetje te herleven, toen begin sep-

tember het besluit van de bezetting

bekend werd, dat de watertoren in

Zandvoort omstreeks half september
zou worden opgeblazen. Direct daar-
op moest het personeel van de be-
drijven aanvangen met het ontrui-

men van de toren. De watervoor-
ziening werd - zij het ook proviso-

risch - geregeld via het pompsta-
tion in Bentveld en de bassins in

de toren werden leeggepompt. Alles

van enige waarde werd weggevoerd.
Lichtleidingen en de gehele inven-
taris werden verwijderd en om-
streeks de tiende september 1943

was de eens zo trotse toren fiög

slechts een hol en doelloos bouw-
werk, dat daar toch nog altijd trots

en ongebroken stond op het hoge
duin. Alle ramen, deuren en ven-
sters waren eveneens weggebroken,
het was slechts de toren alleen, die

nog stond. -

Toen kwam het fatale bericht: op
vrijdag 17 september, des middags
om twee uur zou de toren worden
opgeblazen. Het was een bericht', dat
de ruim dertienhonderd inwoners,
die Zandvoort in die dagen nog telde

met schrik en ontsteltenis vervulde.

Tot het laatst toe was men blijven

hopen dat het zover niet zou komen
een hoop, die helaas niet verwezen-
lijktvwerd..
Enkele dagen daarvoor verscheen

de Duitse genie, die begon met het

boren van diepe gaten in het beton,

dat hard bleek- als ijzer en boven-
dien'èó zwaar gewapend, dat ieder

ogenblik een boor op de ijzercon-

structie stuk draaide. Dat de Duit-
sers ,met dit» „rc-t-karwei" niet erg

ingenomen waren, behoef ik U ze-

ker niet te vertellen en ze gaven
daarvan dan ook meermalen blijk»

alsof yrtj-de schuld hadden, dat de

toren zo ^uiterst solide gebouwd
bleek. Maar uiteindelijk lukte het
toch en omstreeks de veertiende
was het bouwwerk van boven tot

onder ingeboord en begon men met
het plaatsen van de trotyl-ladingen.
In elk boorgat werd een trotylpa-
troon geplaatst, waaraan een lont
was bevestigd.

Op de fatale dag, vrijdag 17 sep-
tember bezocht ik met de directeur
van de bedrijven, de heer A. A.
Cense, voor het laatst de toren. We
klommen langs de betonnen trap-
pen omhoog. Overal uit de muren
hingen de ladingen en bungelde de
lonten naar beneden, hier en daar
weer samengevoegd tot één grote
bundel. Door de open gaten, die
eens de vensters waren, zagen we
Zandvoort beneden ons. Een stil,

verlaten dorp, waarin geen mens te

bekennen was. Een troosteloze aan-
blik leverde dit half verwoeste dorp
en het strand dat leeg lag en aan de
duinvoet slechts bunkers te zien gaf,

zover het oog reikte. Bunkers en
prikkeldraad, dat was het trieste

beeld dat we van dit toen hoogste
punt van Zandvoort te zien kregen.
En ik vraag mq nu nog af, wat er
op dat moment moet zijn omgegaan
in de heer Cense, die verbeten tot

het laatste moment heeft gevochten
voor het behoud van zijn toren, een
voor hem dierbaar kleinood en niet
alleen voor hem, maar voor alle in-

woners van het Zandvoort van toen
en voorheen. Veel, zéér veel heeft
de heer Cense toen geriskeerd, want
erg meegaand voor Zandvoort was
deze bezetter niet.

Om tien uur in de morgen kregen
alle inwoners aanzegging, dat ze om
kwart voor tweeën alle ramen en
deuren in hun huizen moesten open-
zetten. Om half twee ongeveer ver-
zamelden zich een klein aantal»-

mensen op het Gasthuisplein. Bak-
kerij W. van der Werff en „Ons
Huis" waren toen de dichtst bij zee
staande gebouwen geworden. Er
"was niet veel belangstelling, zoals

ik al zei, het inwonertal bedroeg
nauwelijks 1300 personen en de
meesten daarvan durfden blijkbaar

hun huis niet uit. Of ze bang waren
voor de explosie, of wellicht voor
een razzia, weet ik met, wel weet
ik dat ik 't aantal belangstellenden
op hoogstens tweehonderd personen
schatte en onder hen het meest de
geboren en getogen Zandvoorters.

Die laatste minuten vóór de ex-
plosie zal ik nóóit vergeten. Er hing
iets gruwelijks, iets onvoorstelbaars
in de lucht. Vlak voor ons stond
die toren, die er over enkele ogen-
blikken niet meer zou zijn. We ke-
ken aanhoudend op onze horloges,
zowel de heer Cense als ik. Ik voel-
de een brok in m'n keel en op zulk
een moment lijken je zenuwen wel
tot het alleruiterste gespannen. Het
v/as er angstig stil daar op dat Gast-
huisplein, op die snikhete middag
van vrijdag 17 september. Toen om
precies twee uur klonk er onder
aan de voet van de toren een ge-
dempte explosie. We waren in Zand-
voort met het knallen van mijnen
en dergelijke wel wat gewend en dus
klonk ons deze ontlading van sa-
mengeperst geweld betrekkelijk
mild in de oren. Het was geen da-
verende knal, vermoedelijk, omdat
de samengebundelde kracht van de
explosie diep onder de grond was
aangebracht. Toen verscheen er on-
der aan de voet van het bouwwerk
een enorme stofwolk, die snel groter
werd. Er vielen geen steenbrokken
om ons heen, zelfs geen zand, de
stofwolk bleef rondom de toren
hangen. Toen zagen we hoe het ma-
jestueuze bouwwerk, nog even bleef
staan en vervolgens als door een
reuzenhand leek te worden opgetild.
Recht omhoog ging het gevaarte,
om vervolgens heel, heel langzaam
over te hellen naar de noordzijde,
maar de toren bleef heel óók in de
val, die zich langzaam voltrok, maar
de zware dreun, die het bouwwerk
gaf, toen het nog steeds in z'n ge

—

heel op het duin viel, betekende
tevens het dieptepunt van een sloop-
periode, die Zandvoort, van een
steeds in betekenis toenemende
badplaats terugbracht tot een stil,

vergeten dorp, geschuwd door elk-
een, die er niets te maken had. Een-
zinloze daad van vandalisme had de

bezetter met het opblazen van deze
toren aan Zandvoort bedreven.
Aan het vallen van de toren zijn

een vijftal unieke foto's bewaard
gebleven, die door de heren Anth.
Bakels clandestien van een plat dak
af in de directe omgeving, werden
gemaakt. U kent ze alle wel, ze
zijn bekend ja beroemd geworden
in binnen- en buitenland.
Op de verjaardag van de direc-

teur van de bedrijven de heer Cense
voltrok zich dit drama, dat hij zich
bijzonder sterk heeft aangetrokken
en de schok, die het hem bezorgde
heeft hij maar héél moeilijk kunnen
overwinnen. Dat was geen wonder,
want ook onder de omstanders
waren er zeer velen, die, toen ze de
kolos zagen waggelen en vallen, met
tranen'ïn de ogen stonden en daar-
onder' was ook ik, daar schaam ik
mij*ïiiet voor.
Malir ook toen hij eenmaal lag,

gaf deze toren voorlopig geen krimp.
Meer dan een half jaar is men be-
zig geweest, om het gevaarte uit
elkaar te hakken, te branden en te
slaan. Vele nieuwe explosies heeft
men daabij moeten aanbrengen,
want het bleek bijna een ondoenlijk
werk, deze zo hecht en solide oude
watertoren van Zandvoort naar de
puinstortplaats te vervoeren. Maan-
den is men daarmee bezig geweest.

En wanneer TJ bijgaande foto's na
het leian van dit artikel nog eens
goed bekykt, realiseert 17 zich dan
eens even, dat er van dit alles op
vrijdag 17 september 1943 des mid-
dags na twee uur geen steen meer
stond, want alles wat U op deze
foto's ziet was afgebroken. U zag er
slechts duinen en wat grote en klei-

ne bunkers. Het dieptepunt in Zand-
voorts historie werd op deze onver-
getelijke fatale dag van vrijdag de
zeventiende september 1943 bereikt.

K.

Nooy's Nieuws
Aan opruiming doen wij niet, d.w.z.
extra goederen of goederen met
weeffouten inkopen is er bij ons niet
bij. Doch er zijn altijd wel artikelen
in de zaak, die echt goedkoop weg
moeten, als b.v. verkleurde of vuil
geworden goederen, of overjarige
textiel, en daarmee beginnen wij a.s.

zaterdag te verkopen!
Zie onze etalage Grote Krocht.

Zolang de voorraad strekt.

Spot- en spotgoedkoop!

-j-sf
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NOOY
Z AN D VOO KT

Alleen in onze zaak Grote Krocht!

DAG CATAMARAN!
De politie uit Noordwijk heeft

donderdagmorgen j.1. de snelboot
„Catamaran", door een comité van
•badgasten oorspronkelijk geschonken
aan de Zandvoortse strandpolitie,
weggehaald uit Zandvoort en naar
Noordwijk vervoerd, waar de boot
in het komende seizoen de strand-
politie in Noordwijk goede diensten
hoopt te bewijzen. Het geschenk uit
Zandvoort werd nogmaals in dank
aanvaard Dag Catamaran!

Z A N D V O O R T E R S

Zandvoort heeft de komende week
twee gouden bruidsparen in zijn

midden. Beiden — hoe kan het
haast anders — stammend uit oud-
Zandvoortse geslachten.

Op 21 januari 1915 werden in het
raadhuis te Zandvoort in de echt
verbonden Jan Zwemmer, geboren
9 augustus 1892 en Maria Schaap
geboren 9 januari 1895. Het echt-
paar, wonende aan de Van Lennep-
weg no. 25, kreeg 7 kinderen, waar-
van er thans nog 5 in leven zijn en
12 kleinkinderen. Na aanvankelijk
te hebben gevaren bij de haring-
visserij, ging de bruidegom over
naar het bouwvakbednjf, waarin hij

tal van jaren als opperman werk-
zaam was. De met gekleurde
lampjes versierde voordeur van hun
huis bewijst het hartelijk meeleven
van hun kinderen met dit gouden
huwelijksjubileum, die zich ook
overigens niet onbetuigd lieten,

want zij schonken hun ouders een
televisie-toestel als jubileum-
geschenk. „Ik ben er echt nog een
beetje beduusd van", zegt de bruid.

Overigens verliep hun huwelijks-
leven rustig en zonder schokkende
gebeurtenissen. Zij leven gelukkig
en tevreden na een zeer werkzaam

leven in hun knus ingerichte huis
aan de Van Lennepweg.

( Dubbel goud J
En op donderdag 14 januari gin-

gen de bruidsdagen in van het echt-
paar Cornelis Keur (geboren 23
maart 1896) en Anna Draijer (ge-
boren 3 juni 1889). Zij kregen
slechts één zoon en hebben nu twee
kleinkinderen. Zij trouwden op 28
januari 1915, eveneens in het raad-
huis te Zandvoort. 36 jaar lang wo-
nen zij nu reeds in hun smetteloos
wit gepleisterde huis in de Van
Ostadestraat no. 8, dat zij terecht
„Het witte huis" hebben genoemd,
hetgeen in grote letters op de voor-
gevel te lezen staat. Van school af

aan heeft de bruidegom z'n brood
verdiend in de bouwvakken, eerst

als opperman, daarna nog 9 jaar als

metselaar in dienst van Publieke
werken. Zijn vrouw was eertijds

een bekende figuur op het Zand-
voortse strand als badvrouw bij de
badkoelsen van wijlen Jaap Termes.
Dertien zomers heeft ze dit werk
gedaan, nadat tevoren haar moeder
reeds vele jaren hetzelfde werk had

verricht. Vol trots vertelt ze, dat
ook haar ouders en grootouders hun
vijftigjarig huwelijksleven mochten
beleven.
Er werden enorm veel herinne-

ringen opgehaald uit het Zandvoort
in vroeger jaren, toen we bij beide
bruidsparen op bezoek waren. Her-
inneringen, die altijd weer neer-
komen op hetzelfde punt: een leven
van hard werken en weinig verdie-
nen en steeds opnieuw treft daarbij,
hoe ondanks dit zware leven men
dubbel tevreden is met de rust, die
thans de levensavond van deze echte
Zandvoorters biedt, een levensavond,
vrij van zorgen, waardoor dit alles

dankbaar wordt beleefd, mede door
de grote vitaliteit die bij het klim-
men der jaren behouden bleef en
een gezondheid, die menige jongere
jaloers kan maken.

Het zal ongetwijfeld beide popu-
laire Zandvoortse bruidsparen op
hun gouden jubileumdag, respek-
tievelijk op 21 en 28 januari as.
niet aan belangstelling ontbreken.

Van harte voegen wij onze beste
wensen voor de toekomst bij de
zeer vele, die hen reeds hebben be-
reikt of in de komende dagen nog
zullen bereiken. K.

f/t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714

Amaryllis en Lelies voor kamercultuur
Vogelvoederhuisjes (Larix en Berken), vetbollen, strooivoer, pinda's

Verzorg nu Uw tuin voor de
koude wintermaanden!

Wij leveren U gaarne compost, turfmolm en stalmest.

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-
hoging thuisbezorgd! Wij geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

Een echte gezinsauto

tfljjT

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prijs,

die ver beneden deze klasse ligt, n.1. van ƒ 4795,— tot / 4995,—.

UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.

Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Automobielbedrijf Jac. Versteege&Zn
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323 .

Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling

rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrijfszeker.

U VINDT BIJ ONS EEN ENORME SORTERING AUTO-
ACCESSOIRES, oa. gevaren- driehoeken, pechlampen, lucht-

hoorns, bandenspanmngmeters, sleepkabels, spiegels, mistlampen
wasborstels, auto-radio', helder zichtschermen, goedzicht-doeken,

poetsmiddelen, anti-corosie- middelen, o a. tectyl, ruitontdooier

en anti-vries.

Grote show van V. B.S.

dubbele ramen (Lips profiel)
ALUMINIUM ZONWERING (Zweeds mat.)

ALUMINIUM HORREN (Hunter Douglas)

Woensdag 21 januari van 10-22 uur
Donderdag 22 januari van 10-22 uur

In het „BADHOTEL", Boulevard Paulus Loot 1, Zandvoort,
Tel. 02507 - 4941

jV Dit volledig weerbestendig en corrosievnj aluminium voorzet-
raam kunt U geheel vrijblijvend bewonderen op onze speciale
demonstratie

•ft V.B S. dubbele ramen worden 20 jaar gegarandeerd.

•fc V.B.S. dubbele ramen worden volledig geadviseerd door het
„Bouwcentrum" Rotterdam.

Verkoopkantoor Noord-Holland

VLUGT BOUW-SOCIËTEIT
Eig. H. Goedhart

Heussensstraat 64 - Haarlem - Tel. 02500 - 50109

STRANDSCHAP ZANDVOORT
BESPRAK RAPPORTEN
Het bestuur van het Strandschap

Zandvoort besprak de rapporten
van de korpschef van gemeente-
politie en van de Zandvoortse Red-
dingsbrigade over het slrandseizoen
1964. In deze rapporten werd ge-
sproken van een ongekend druk
strandbezoek. Helaas waren drie
verdrinkingsgevallen te betreuren.
Geklaagd werd over het toe-

nemend gebruik van snelboten voor
het water-skien, hetgeen gevaar op-
levert voor baders en zwemmers.
Een ernstig ongeval deed zich reeds
voor tengevolge van aanvaring door
een snelboot. Besloten werd, na te

gaan in hoeverre het noodzakelijk
is het varen met snelboten te ver-
bieden voor een bepaald gedeelte
van de zee.

Besloten werd de politie en de
Zandvoortse Reddingsbrigade dank

te zeggen voor hetgeen verricht is

in het belang van de openbare orde
en de veiligheid van de strand-
bezoekers, baders en zwemmers.
Van de Zandvoortse Reddings-

brigade was een verzoek binnen-
gekomen om financiële medewer-
king voor vervanging van reddings-
materiaal Het strandschap stond
sympathiek tegenover dit verzoek,
gelet ook op de belangrijke diensten
welke door de vrijwilligers van de
brigade op het strand en ter zee
worden bewezen. Besloten werd aan
de gemeenten Amsterdam, Haarlem
en Zandvoort te vragen of deze er
mede akkooid gaan dat het Strand-
schap een" bedrag van ƒ5000,— voor
genoemd doel ter beschikking van
de brigade stelt.

Foto Bakels
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RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken

WASAUTOMATEN

Jht CT I ID Burg. Engelbertsstraat 64
. rXCUlV Telef. 2914Telef, 2914

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40%> red.

Bij contract belangr. kort.

W&MfflSï
Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964

Opeis Kap itan - Rckord
Kadctt - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652.

WERKSTER GEVRAAG-D
v. 2 ocht. p.w. Mevrouw
Pickett, Trompstr.15, flat 5

Tel. 4375 of 4998.

TE KOOP: Pracht blank
metalen 12 staafs gashaard
ƒ 65,-. P. Leffertsstraat 27,

Tel. 5038.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62

et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

WIE BRENGT mijn poesje
terug tegen beloning (ƒ10,-)

Zwarte en witte pootjes.

Akela Bodenhausen, Wil-
helminaweg 66, tel. 2183.

Zoekt TJ een BABYSIT?
Bel 2472!

TE KOOP: Zeer goede
Austin Cambndge. Billijke

prijs. Tevens pracht Phi-
lips Hoogtezon ƒ 75,-.

Haarlemmerstraat 16.

Huur nu uw wasmachine
vanaf / 9,— per maand
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling.

VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117

VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

Per 1 maart of eerder ge-
vraagd: flinke HULP in de
HUISHOUDING. Condities
nader overeen te komen.
Mevr. C. K. vd . Heijden,
Burg. Engelbertsstraat 16.

WEG GRIJS HAAR
Grijs haar verdwijnt als

sneeuw voor de zon met
Crème Marchal. Makkelijk
en volmaakt onschadelijk.
Gratis folder krijgt U bij:

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat G2 - Telef. 2263

VOOR UW 2e NET
Geheel verzorgd.
met garantie.

Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

In het voorjaar betaalt U,
als U nu uw wasmachine

of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

TE KOOP: PAPEGAAI
prachtige jonge vogel ƒ30,-

Tel. 070 - 725793.

TE KOOP: Gebruikte
Singer Handnaaimachine

ï.z.g.st.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

EEN PERZIKHUID
VOOR ELKE VROUW

Ons schoonheidsmiddel
Marehal rimpelcorrector
doet onmiddellijk Uw rim-
pels en kraaiepootjes ver-
dwijnen. Werkingsduur 8

uur. f8,75. Gratis folder bij

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

TE KOOP AANGEBODEN
1 5 aiTniee en 1 9 armigc
electr. Kroon hanglamp, in

prima staat. Burgem. En-
gelbertsstraat 16.

Adverteren

doet

verkopen!

Voor

verhuizingen
en transporten

door het gehele land

P. KERKMAN
Kostverlorenstr. 1 - Tel. 3399

By feest of partö,
LEFFERTS dranken erbij!

Telef. 2254 Telef. 2150

Geen huis zo klein, of het kan
GOED GESTOFFEERD zijn!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdrjkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Knjgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten. Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz voor elkp gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL 2164

Depot:

( «uu»'. HOTEL
verKuiur/ »DE schelp»

1 zonder^/ Tel. 4781
I chauffeurfi^

Taunus, 1964

drive yourself vw -
en Simca

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Telef. 2254 Telef. 2150

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3 Telef. 2129

By fcestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Telef. 2254 Telef. 2150

VÏSMW16 ^
VOORiiemtn voor etn

BmMoiEusrant!

Opticien
A. G. SLINGER

Gr. Kroehl 20 - Tel. 4395

Y~=4\lousmmooQ
Deze prijzen gelden in

:

[

alle Albert Heijn-winkéls

toch onze

UZEN
LAAG

"Is dat niet overmoedig, Albert Heijn ?" JA, want ook bij ons gaan de lonen omhoog. NEE, want met
deze prijzen durven wij te rekenen op een grote toeloop van nieuwe klanten. Dus wagen wij het er op!

ziEijam

1/1 blik

pot 79
JktMittri

kkMliMm

5 smaken 3 rol

grote fles
-1

blik 200 gr 69
2 blikjes 88

Spaanse tafelwijn II6S M.»

S 100 gram

pelsap buk 0.54 itr 69

awuium

Ik Mul tldvt

ft MulMn

Ikhtuimw

IkbAililtnt

1/1 blik 49
—_ Onderstaande aanbiedingen gelden t/m woensdag 20 januari —
Erwtensoep met worst . 1/1 blik69
Boterhamworst

500fTramfm
(dikke plakken om te bakken)

JUV Bram^^
ZaanseKoeken doos iss^49
AH-Schoencrème
bruin of zwart -per doosje 28 ... Xe doosje JLV et.

PMC CAMPING 1965'
Na het grote succes in '64 presenteert dé PMC wederom

PMC-tenten met grote Clubkorting.

Chateau Bleu' Tenten
FABRIKAAT LAMONT-FRANKRIJK

Keuze uit 7 typen van 2 pers. shelter tot 8 pers. famille-bungalow.

Yraag uitgebreide folder in de winkel.

COUDEN HORIZON ENCYCLOPEDIE
nFFI 51 IQ IIITI HaaI morgen een deel: f O 95uttl- O l« Uil I by aankoop van 250 gram Perla Koffie I fc«

Kom dus
ook naarAlbert Heijn

Alle artikelen met Albert HeIJn's onvoorwaardelijke kwaliteitsgarantie ^^
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Langs de vloedlijn

Een fanaticus is iemand die

niet van gedachten kan en
niet van onderwerp wil ver-
anderen.

Winston. Churchill

Carnaval 1965.

Elders in dit blad hoop ik U een
volledig overzicht te kunnen geven
van de Carnavalsviering die op
zaterdag 30 januari a.s. in Zand-
voort zal plaats hebben en zal ein-
digen met een Carnaval in alle

zalen van het Badhotel.
Deze Carnavalsviering zal groter

en grootser zijn dan vorig jaar.

Prins Carnaval zal met zijn JRaad
van Elf en de Prinsengardé bij

Het huis in de duinen weer wor-
den verwelkomd, waarna de stoet

vertrekt naar het Raadhuis, waar
de burgemeester hopelijk de Prins
met zijn gevolg weer officieel zal
ontvangen. Deze stoet zal dit jaar
bijzonder groot, fleurig en kleurig
zijn. Onder meer zullen er drie

muziekkorpsen in mee marcheren,
totaal ongeveer tweehonderd man,
namelijk Die Tamboerijnen uit die
Stadt Eyndthoven, (nog wel bekend
van vorig jaar), voorts de Hofkapel
en een muziekkapel van ongeveer
tachtig man uit IJmuiden met
fraaie uniformen en grote kolbak-
ken. Tot nu toe is bekend, dat
tenminste vijf praalwagens in de
optocht zullen meerijden. Na de
ontvangst bij het Raadhuis en een
demonstratie aldaar, uit te voeren
door het gevolg van de Prins, zal

een rondgang door de gemeente
worden gemaakt door de voor-
naamste straten, zodat een ieder
van dit voor Zandvoort ongewone
schouwspel zal kunnen genieten.
Tenslotte wordt in het Badhotel
des avonds het Carnaval voort-
gezet.

De organisatoren hebhen mij ver-
zocht te verzoeken dat Zandvoort
nu eens spontaan reagere op dit

gebeuren, door het uitsteken van
de vlaggen. Ik heb het al zo dik-
wijls gevraagd, maar meestal komt
er niets van terecht. Zou het dit-

maal lukken? Het comité van ont-
vangst en ook Prins Carnaval zou-
den een dergelijk spontaan gebaar
van de burgerij zeer op prijs stellen.

Het laatste nieuws over dit Car-
naval hoop ik U in het volgende
nummer nog te kunnen meedelen,
terwijl ik voor ditmaal verwijs
voor nadere bijzonderheden naar de
in dit nummer voorkomende adver-
tentie en het programma-overzicht.

Een interessante show
In de stemmige, sfeervolle Indo-

nesische zaal in het Badhotel, hield
Vlugt's Bouw Sociëteit uit Haarlem,
aldaar gevestigd in de Heussens-
straat 64, een show met dubbele
ramen, aluminium zonwering en
aluminium horren, woensdag en
donderdag j.1. Omdat wij een en
ander speciaal voor een kustplaats
uitermate belangrijk achtten, zijn

we er eens een kijkje gaan nemen.
Het bleek, dat Zandvoort veel in-

teresse had voor deze 'show, want
de belangstelling was zeer groot en
dat niet ten onrechte, want hetgeen
deze Bouw Sociëteit biedt is zeker
belangwekkend. De aluminium
voorzetramen, uitgevoerd volgens
het lipsprofiel, dus in een oogwenk
afneembaar, bieden vele voordelen.
Ze kunnen eenvoudig voor de be-
staande ramen worden geplaatst en
laten door de vernuftige strip-aan-
brenging geen zuchtje wind door.

De aluminium zonwering is bijzon-
der fraai uitgevoerd in prettige

kleuren en absoluut bestand 'tegen

alle weersinvloeden. Ditzelfde geldt

voor de aluminium horren, gemak-
kelijk plaatsbaar, ook volledig
weerbestendig en corosievrij. Voor
hotels en pensions, maar ook voor
particulieren, betekenen deze fraai

uitgevoerde horren, die in elk for-

baar leverbaar zijn, een ware uit-

.WURF-PRAET"

WULLTJM v.d. WTJRFF:

Ik gae als Caranza
naer 't Carnaval.

Nachtoefening «Repoza vier»

Voor de vierde maal had de com-
mandant van de Zandvoortse re-
serve gemeentepolitie de jaarlijkse
nachtoefening: voor de reservisten
ontworpen, die werd gehouden in
de nacht van vrijdag op zaterdag j.I.

Het was de „Repoza vier", die ook
thans weer een volledig succes
werd en in alle opzichten aan de
gestelde eisen heeft voldaan. Was
bö vorige oefeningen het accent
meer gelegd op het terrein van cri-

minele misdaden, dit jaar voor het
eerst werd een misdaad tegen het
verkeer als opgave voor de deelne-
mers gesteld. De heer H. de Hoop,
brigadier bij de Zandvoortse ver-
keerspolitie, had daarom de com-
mandant van de reservisten, adju-
dant M. J. Methorst geassisteerd b\j

het ontwerpen van de oefening en
woonde deze ook geheel bij.

Negen en dertig man, verdeeld
over 13 ploegen, namen aan deze
nachtoefening deel, het grootste
aantal, dat ooit werd bereikt.

Zij werden in de cantine van het
politiebureau met een woord van
welkom ontvangen door do heer
Methorst, die speciaal welkom heet-
te de burgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema en de korps-
chef van politie, de heer J. D. van
Maris, welke laatste ook de gehele
oefening meemaakte.
Met een geestige speech installeer-

de de burgemeester vervolgens het
49ste lid van het Reserve-politie-
korps, namelijk de heer P. J. Vlees-
houwers, na vooraf te hebben mee-
gedeeld, dat nu krachtens Ministe-
riële beschikking hot beroepkorps
van de politie gebracht mag wor-
den van 48 op 54 man, ook het re-
servekorps tot dit aantal mag wor-
den uitgebreid.
Vervolgens zette de heer Methorst

nog even kort het doel van de te

houden oefening .uiteen, waarna met
tussenponen,-

x
van ongeveej, een.

kwartiér'de groepen, elk in 't bezit

van een eigen auto, vertrokken. Zij

ontvingen bij hun vertrek een enve-
loppe, waarin de opdracht was om-
schreven.
Deze luidde als volgt: „Omstreeks

20 uur is aan het bureau van politie

te Zandvoort gemeld, dat op het
parkeerterrein bij de watertoren
- zijnde een openbare weg - een ge-
parkeerde personenauto is aange-
troffen, die beschadigd blijkt te zijn.

U gaat erheen en stelt een onder-
zoek in, dat uiteindelijk dient te

leiden tot opsporing van de dader."

De uitvoering van deze opdracht
bleek overigens nog niet zo eenvou-
dig. Zij voerde de groepen via een
hotel aan de Hogeweg in Zandvoort,
waar de eigenaar van de aangereden
auto bleek te vertoeven, naar het
bureau voor Opsporingsbijstand aan
de Raamweg in den Haag, waar aan
de hand van een bij de aangereden
wagen gevonden nummerplaat de
eigenaar kon worden vastgesteld

van de auto, die naar alle waar-
schijnlijkheid de aanrijding had
veroorzaakt. Deze bleek te wonen
in Monster, waarheen dus de tocht

verder voerde. Velen maakten hier

de fout, regelrecht naar het huis
van de verdachte te rijden, zonder
eerst de hulp in te roepen van de
plaatselijke politie, terwijl zo goed
als allen vergaten een bevel tot

binnentreden te verzoeken, zodat
de verdachte, die een zeer arrogan-
te houding aannam, de meeste ploe-

gen eerst onverrichterzake weer
naar het plaatselijk politiebureau
deed terugkeren, soms zelfs tot

tweemaal toe. Uiteindelijk werd in

een schuur, ongeveer 60 meter van
het woonhuis verwijderd de auto,

die de aanrijding had veroorzaakt,
gevonden, waarna de eigenaar er-

van door de mand viel. Velen maak-
ten hier ook de fout, zelf de ver-
dachte onder arrest te stellen, het-

geen door de plaatselijke politie

diende te geschieden. De afwerking
van de opdracht werd besloten met
het houden van een schietoefening
op de binnenbaan van de politie-

schietbanen in Monster, waarbij elk

lid van de ploeg vijf scholen met
een geweer diende te lossen.

Al met al een bijzonder mooie en
knap uitgezette politie-puzzel die de
volledige concentratie van alle deel-

nemers eiste en waarvoor de heren
Methorst en de Hoop, die dit kranige
stukje volbrachten, alle eer toekomt
daar de oefening bovendien zeer
leerzaam was. Omstreeks 2 uur
kwam de eerste ploeg in Zandvoort
terug, voor de laatste werd dit ruim

komst bij warm weer. De bediening
ervan is zeer eenvoudig en kan
desgewenst zelfs electrisch geschie-
den door een druk op een knop.

Wij hebbon er ons bij het bezien
van deze show opnieuw over ver-
baasd, hoe onze huidige tijd meer
en meer een tot in de kleinste
details geperfectioneerde lechniek
ten toon spreidt, Dit komt op deze
show wel heel duidelijk tot uit-

drukking. We zijn ervan overtuigd,
dat velen met plezier deze interes-

sante show hebben bezocht en dat
er door de organisatoren goede za-
ken zijn gedaan, hetgeen uiteinde-

lijk toch de bedoeling was. K.

vier uur. De medewerking van de
ingeschakelde politiediensten was
bijzonder te loven. In Monster, waar
een groot deel van de reservisten
de gehele nacht eveneens in de
weer was, werden de gasten uit

Zandvoort onthaald op koffie en
erwtensoep, terwijl ook het beroeps-
korps aldaar, tot de korpschef toe,

volledige belangstelling voor de in-
teressante oefening toonde.

Voor het eerst in de geschiedenis
van deze vierde „Rcpoza-nachtoefe-
ning" nam thans ook een zogenaam-
de „persploeg" aan het opsporings-
werk deel, waaraan een reservist
was toegevoegd. Hoe deze ploeg het
er heeft afgebracht', zal dienen te

worden afgewacht, want de uitslag
zal eerst tijdens een speciaal hier-
voor te beleggen avond op 26 fe-

bruari a.s. worden hekend gemaakt.
Van bevoegde zijde werd echter
reeds vernomen dat deze laatstge-

noemde ploeg lang geen mal figuur
had gemaakt. K.

Beter slaagt

U bij

Stationsplein 15 - Telef. 3346

voor:

BANKSTELLEN

HUISKAMERS

SLAAPKAMERS

SLAAPBANKEN

EETHOEKEN

BERGMEUBELEN

etc.

Ti/YjJLm/i^afi Het nieuwste hotel aan da kust
VlvWTl'ViJC*' Boulevard pauius Loot 1, Tel. 4941

CasinaIn de Hotel Bar
en Indonesische saai

entertainment

WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Iedere vrijdagavond : „SATURNE-SURPRISE".

Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bol,

Vrijdag-, zaterdag en zondag 's avonds
optreden van het SATURNE-TRIO.

Geopend:

's Zondags van 3-7 en 8-2.60 u.

Overige dagen van 5-2 uur.

Voorstellen in Zandvoorts Raad
De raad der gemeente Zandvoort

komt dinsdag a.s. des avonds om 8

uur in openbare vergadering bijeen.

De agenda vermeldt tot nu toe

weinig belangrijke punten.

De commissie van georganiseerd
overleg trad per 1 januari j.1.

periodiek af. B. en W. stellen voor,

de leden, die voor de raad zitting

in deze commissie hadden, te her-
benoemen, namelijk de leden D.
van Dunn, J. W. Gosen en C. Sle-

gers, en de plaatsvervangende leden
mevrouw A. M. Mol-van Bellen en
de heren W. van der Werff en L.

Sok. Wethouder A. Kerkman werd .

weer als voorzitter en wethouder
J. L. C. Lindeman als plaatsver-

vangend voorzitter door het college

aangewezen.

Voorts stelt het college voor, het

subsidie aan de plaatselijke kruis-

verenigingen voor 1964 hetzelfde te

doen zijn als voor het jaar 1963,

aangezien een nieuwe regeling van
het Rijkssubsidie tot nu toe uitbleef.

Schoolzaken. De raad zal dienen
te beslissen over een voorstel van
B. en W. inzake de vaststelling van
het bedrag per leerling voor 1965

voor de openbare lagere scholen en
de vaststelling van het getal weke-
lijkse lesuren vakonderwijs in 1965.

Voor het aanschaffen van vier

turnmatten ten behoeve van het

gymnastieklokaal in de Karel Door-
manschool wordt een subsidie ge-

vraagd van / 1060,—.

Geldlening. De woningbouwver-
eniging „Eendracht maakt macht"
heeft verzocht om een geldlening

van / 100.000,— voor de bouw van
30 garages achter het flatgebouw

aan de Sophiaweg. B. en W. stellen

de raad voor, dit verzoek in te

willigen.

Aankoop woning. B. en W. stel-

len de raad voor, in te gaan op het

aanbod van de heer J. van Duijn,

die zijn boven- en benedenwoning,
gelegen aan de Parallelweg 27, op

nader bepaalde voorwaarden wil

verkopen aan de gemeente voor

ƒ22.000,—. Het perceel ligt binnen
het gebied van het Wederopbouw-
plarf „Zeereep-midden" en zal der-

halve moeten worden afgebroken.

B. en W. stellen voor een krediet

van ƒ22.500,— voor deze eventuele

aankoop beschikbaar te stellen.

Aankoop opstalrecht. Verder is er

een voorstel van B. en W. om voor

een bedrag van ƒ4 .000,— op nader

bepaalde voorwaarden, van de heer

W. W. A. Moes te kopen het opstal-

recht van de woningen Swaluë-
straat 7 en 7a, welke woningen zijn

gelegen binnen het gebied van het

in voorbereiding zijnde sanerings-

kernplan, en daarom tz.t. zullen

moeten worden afgebroken.

Aanleg voetpad. Voor het aanleg-

gen van een voetpad van de Van
Lennepweg naar de Noordboulevard
ten behoeve van de strandbezoe-

kers wordt een krediet gevraagd

van ƒ5.000,—.

Steun aan Reddingsbrigade.

Op verzoek van het bestuur van
het Strandschap Zandvoort stellen

B. en W. voor, een bedrag van
ƒ3.000,— beschikbaar te stellen

voor de Zandvoortse Reddings-
brigade, voor het aanschaffen van
een houten vlet en 15 zwemvesten.

De gemeenten Haarlem en Amster-
dam zouden voor dit doel ieder

ƒ 1.000,— dienen te investeren.

Krediet voor containerbelading.

B. en W. stellen voor, een krediet

van ƒ 11.000,— beschikbaar te stel-

len voor het aanschaffen van een
beladingssysteem voor containers,

aan te brengen op de nieuwe pers-

trommel-auto voor de huisvuil-

ophaaldienst, speciaal ten behoeve
van de grote bedrijven en flat-

gebouwen. De containers, met een
inhoud van 500 tot 1000 liter, zullen

door de betrokkenen zelf dienen te

v/orden aangeschaft voor ƒ 500,

—

per stuk.

Geen dakkapellen. B. en W. van
Zandvoort stellen de raad voor, het
>or de heer C. P. Dijkstra inge-

vende bezwaarschrift op de weige-
i.ig van B, en W. om op zijn pan-
den Vinkenstraat 26-28 dakkapellen
-e mogen bouwen, ongegrond te

i/erklaren. De bouw van deze kapel-
len zou volgens het oordeel van de
schoonheidscommissie uit een oog-
:}!>nt van welstand aanstootgevend
""?. jerwijl ook de aldaar te maken

i I '''imers niet de vereiste hoogte
'-.'afn-Lu "meter zouden kunnen ver-
krijgen, doch slechts ten hoogste
2 meter.

Restauratie Raadhuis-bordes.
Een krediet van ƒ44.500,— wordt
gevraagd voor het restaureren van
het bordes van het Raadhuis, waar-
van de trappen in slechte staat ver-
keren, terwijl het steen en beeld-
houwwerk ten dele schoongemaakt
en ten dele vernieuwd moet wor-
den en een passende buitenverlich-
ting dient te worden aangebracht.
De architect Gies Sterrenburg te

Zandvoort maakte reeds in juli '63

voor deze restauratie een plan, in-
gevolge een daartoe aan hem ver-
strekte opdracht door B. en W. Alle
commissies van bijstand hebben
intussen hun goedkeuring aan dit

plan gehecht. K.

V kunt toch ook rekenen en

vcrKcHJkrn !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en gehaald bij

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

Ook voor stoppapo

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand

januari 1965

elke zaterdag- en zondagavond
Het bekende Televisie-,

Dans- en Showorkest

Meteoor-
kwartet

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

S«rl«

1964

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

/ 189,— ~^+«a> f 99*—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Radiatoren en
Plintverwarming

«TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, teL 3270

r n
HOTEL BOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 23 en zondag 24
januari, 8.30 uur:

Het Orkest

The Ambassadors
•

In ons internationale cabaret
en variété-programma:

Marisa & Juan
Antonio

Spaanse dansen.

The Starlights
met een uniek
goochelnummer.

•
Zondag Matinee van 3-6 uur,

met volledigavondprogramma

V

's Maandags gesloten.

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759'

De
Veenendaalse
Haltestraat 55 - Telef. 3839

1e keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8 lA-1

1

98 et.

Alleenverkoop in Zandvotrt

van Hollandia onderkleding.

Dranken bestellen? OAAO
Brokmeier bellen! L\J\JL

\/öoc de nieuwste

Herfst en winter-
modellen *64-'65

SALON DE COIFFURE

«IfaOWiC»
Haltestraat 63 • Telef. 2214

' heren haar-

f) verzorger

Diaeoniehulsstraat 24 - Telef. 8114



Na Uw wandeling een kop soep of een
kop koffie met een moorkop bij: GUntee Café-Restaurant

RAADHUISPEIN 1 - TELEFOON 2820

Geopend van 10-6 u. 's Maandags gesloten

\Mmimm vttl

eeLmeenvlees en betaal rninden
Weer prijsverlaging Varkenskarbonade!
Schouder f 2,68; Rib f 2,99; Haas f 3,29

500 gr. Riblappen f 3,25, per kilo ff 6,00

WEEKEND-RECLAME

:

100 gr. Ham en
100 gr. Tongeworst 95 et.

250 gr. BIEFSTUK / 2,49

500 gr. ROSBIEF (boterzacht) ƒ 3,98

500 gr. MAGERE
VARKENSLAPPEN ƒ3,79

500 gr. KALFSLAPFEN .... ƒ 3,98

500 gr. VET GEROOKT SPEK ƒ 0,98

250 gr. GELD. ROOKWORST ƒ 0,99

WOENSDAG-KOOPJES :

1 KVLO DOORR.RUND.LAPP. / 4,—

500 gr. HEERLIJK GEHAKT ƒ 1,50

300 gr. STUKJES VLEES / 1,50

250 gr. BIEFSTUK TART. ƒ 1,50

100 gr. BERLINER 39 et.

100 gr. HAM 49 et.

Gebr. BURGER HALTESTRAAT 3

Gevestigd

:

E. v.d. Broek
ACCOUNTANT - BELASTINGCONSULENT

Nu is de tijd om Uw bedrij fs inkom-
sten op te laten stellen.

Vakkundige en strikt vertrouwelijke
behandeling bij al Uw aangiften.

HALTESTRAAT 58 TEL. 3180

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist In klassieke meubelstotfering

BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973

Grote collectie VLOERBEDEKKING van ƒ8,50 af

TIEN JAAR GETROUWE B.B.ERS
ONDERSCHEIDEN
In de feesteUjk met bloemen ver-

sierde raadzaal had dinsdagavond
j.I. een bijeenkomst plaats, waar
een aantal leden van de Zandvoort-
se afdeling .Bescherming Bevolking'
onderscheiden werd met de me-
dalje voor het tienjarig ononderbro-
ken lidmaatschap.

Het hoofd van de afdeling Zand-
voort, de heer N. H. Klomp verwel-
komde de aanwezigen, herdacht de
verjaardag van Prinses Margriet en
richtte vervolgens een speciaal wel-
komstwoord tot de „opperbevelheb-
ber" van de afdeling Zandvoort,
burgemeester Mr. H. M. van Fenema
een tweetal afgevaardigden uit de
kring Haarlem, het oud B.B.-hoofd
te Zandvoort, de heer M. Doorne-
kamp en de korpschef van politie,

de heer J. D. van Maris. Spreker
zette vervolgens doel en streven van
het werk van de noodwachters uit-

een en achtte het een verheugend
verschijnsel, dat deze groep, die tot

nu toe in stilte werkt thans eens in

de openbare belangstelling werd ge-
plaatst. Vervolgens verleende spre-
ker het woord aan de burgemeester
Mr. van Fenema merkte onder meer
op, dat „Bescherming Bevolking"
deze belangstelling van het gemeen-
tebestuur ten volle verdient. Nie-
mand gelooft, dat er nog tijden van
werkelijke nood kunnen komen en
daarom alleen al is dit tien jaar
vrijwillig volhouden een bijzondere
prestatie. Deze vrijwilligers leerden
onder andere zelfbeheersing en het
afwezig houden van paniek en spre-

ker achtte daarom de B.B. een
uitermate waardevolle instelling.

Persoonlijk gaf het spreker rust te

weten dat Zandvoort in tijd van
nood beschikken kan over ongeveer
vijftig goed getrainde vrijwilligers.

Vervolgens ging de burgemeester
over tot het opspelden van de me-
daljes cri het uitreiken van de bij-

behorende oorkondes en draagme-
daljes. Achtereenvolgens ontvingen
deze onderscheidingen de heren J.

Hoekema. A Pauwels, W. Dorsman,
J. de Valk, J. J. van Deursen, S. I

Kluyskens, de hoer en mevrouw J.

van Honschoolen, de heren J. Ko-
ning, S. Druif, A F. Th. M. van Sta-
veren, mevrouw H. W. Looman-van
Osch, de heren H. Halderman, J.

Paap, L Meiland, J. H. van der Meij
H. L. van den Boogaard, A. Pool,

J R. "Warmerdam, J. Kemp, J. W.
Luiten, G. Keur, A. Drommel, P.

Drommel, J. A. van Dam, A. Boer,
J. van den Eykhof, P. Korstenbroek,
H. Oddens en Th. Schuiten.

Na de koffie vertoonde de Anth.
Bakels n.v. een tweetal interessante

films over de bouw en de officiële

ingebruikstelling van het circuit en
over de oude roeireddingboot van de
KN.ZHRM, die later vervangen
werd door de motorreddingboot.

De heer Veenenbos, waarnemend
Kringleider van de B.B. in Haarlem

dankte-Joaslotte de burgemeester,

het' gemeentebestuur en allen, die

aan het welslagen van deze door

een ieder zeer op prijs gestelde

avond hadden meegewerkt.

Een echte gezinsauto

HET RASPAARD VAN DE RUDDENKLASSE, voor een prtfs,

die ver beneden deze klasse ligt,

n.l. thans f 4650,-

N.S.U. PRINZ 1000 L, THANS ff 5750,"

N.S.U. SPORT PRINZ, thans ff 5900,-
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.

Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Automobielbedrijf Jac. Versteege&Zn
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling

rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrUfszeker.

DAMES, WIJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

750 gram Schoudercarbonade f 3,95
500 GR. LENDE-ENTREC6TE ƒ 4,25

750 GR. DOORR. OSSELAPPEN ƒ 3,95

750 GR. RIBLAPPEN ƒ 4,95

250 gr. gekookte worst 95 et. 150 gr. pekelvlees . . .

.

98 et.

250 gr. leverworst . . . . 80 et. 150 gr. gelard. lever 98 et.

150 gr. ham 98 et. 150 gr. gebr. gehakt 68 et.

150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25 150 gr. pork 65 et.

150 gr. Cervelaatworst 85 et. 150 gr. Gebr. Rosbief ƒ1,25

ENIGE WOLLEN
SMYRNA
VLOERKLEDEN

door groothandel op
Jaarbeurs gebruikt

ƒ 150,- p.st. Grote maten-.
Niet van nieuw te

onderscheiden, i

Eventueel thuis te be-
zichtigen. Br. no. 15-5
bureau van dit blad.

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Telef. 2254 Telef. 2150

Purol dient
heel de huid

V.V.V. ZANDVOORT BRENGT
NIEUWE AANTREKKELIJKE
BADPLAATS-FOLDER

Stichting „Touring Zandvoort" zal
in de loop van volgende week aan-
vangen met de verspreiding op gro-
te schaal van een nieuwe, aantrek-
kelijke badplaats-folder, waarvan
ons de dummy werd toegezonden.
In tegenstelling tot de zoetelijk

gekleurde folder van vorige jaren,
is thans een aantrekkelijk, kleurig
en fleurig, zestien pagina's (^~ '1

boekje over. Zandvoorh-ontstéa)^-/ «-.•

frisse, natuurlijke - kleuren, waar-
voor de foto-litho's voor vierkleu-
rendruk werden vervaardigd door de
jonge fotolitho-inrichtmg Drommel
te Zandvoort en waarvoor de eige-
naar van het bedrijf, de heer P.
Drommel persoonlijk verscheidene
bijzonder geslaagde opnamen ver-
vaardigde.
De folder belicht in woord en

beeld vrijwel alle facetten van het
zomerleven in Zandvoort, waarbij
de nadruk thans veel meer werd
gelegd op het beeld dan op de tekst
die zeer ingetogen werd gehouden.
Deze tekst is viertalig, (Nederlands,
Duits, Engels en Frans) en geeft
slechts een beknopte toelichting van
hetgeen de lezer bij de beelden te

zien krijgt, terwijl bovendien naast
elke tekst de vlag van het hetrok-
ken land werd afgedrukt. Een groot
voordeel achten wij ook, dat beeld
en tekst nergens ontsierd worden
door hinderlijke advertenties, deze
zijn namelijk op een drietal pagina's
achter in de folder samengebracht.
De voorzijde bevat slechts de woor-
den „Zandvoort-Holland" en daar-
tussen twee uit de branding tevoor-
schijn komende en met zeeschuim
bespatte charmante meisjes, de ach-
terzijde biedt een suggestief beeld
van het in aanbouw zijnde Bouwes
Palace aan de kop van de Zeestraat,
verder bevat de folder talrijke kleu-
rige beelden van het strand- en
badleven, van het zeevissen en
fraaie beelden van het circuit, ten-
nisbanen, campings, het vijverpark,

een prachtige vogelvluchtfoto, geno-
men van de Uitzichttoren af en van
het avondvermaak in de badplaats,
waarbij een kostelijke opname van
een vuurwerk op het strand zeer
opvalt. Foto's van het Zandvoortse
raadhuis, van de uitzichttoren, van
een ballonnenwedstrijd en zelfs een
opname in de bloeiende Keukenh f

completeren het geheel.

Er behoeft niet aan te worden ge-
twijfeld, dat deze bijzonder mooie
folder over de badplaats, die dienst
zal doen voor de jaren 1965 en 1966
bij gasten en inwoners een begeerd
bezit zal worden.

Stichting „Touring Zandvoort"
mag ongetwijfeld van harte worden
gefeliciteerd met deze mooie uitgave
die een prachtige propaganda voor
de badplaats betekent en een woord
van hulde tenslotte voor de foto-
Iithoinrichting Drommel, die dit

fraaie propaganda-boekje ontwierp
en uitvoerde. K.

BEJAARDENSOCIëTEIT
„VOOR ANKER"
Op vrijdag 29 januari organiseert

het bestuur van de Zandvoortse be-
jaardensociëteit „Voor Anker" een
middag met kamermuziek, welke
gratis toegangkelijk zal zijn voor
alle Zandvoortse bejaarden. Het
duo Leni en Tom Bollen zal een ge-
varieerd zangprogramma uitvoeren
van bekende liederen van Schubert,
Brahms en geliefde opera-aria's van
onder andere Mozart en Puccini.
De uitvoering vindt plaats in res-

taurant „Zomerlust".

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 en 19.00 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne

HERVORMDE KERK
Dienst in 'de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.
Zondag'a.s. 11 uur: Ds. C. dè Ru*
Bediening van de H. Doop

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: Ds. C. de Ru.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis.
10.30 uur: de heer J. E. van Epen

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. C.
J. Bleeker, N.H., Amsterdam.
Donderdag 28 januari 14.30 uur:
Vrouwenmiddag

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Mis-
sen te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: HH. Missen om 8.30 en 11 u.

In de week om 8 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.
samenkomst in „Pniël", Zuiderstr. 3.

Spreker H. Veldkamp

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus.
keel of borat weg met

Begrafenissen - Crematie's

Rouwkamer

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

'

Verzekering In Natura
Inlichtingen geheel-

vrijblijvend.

RADIO-UITZENDING
UITGESTELD
De door de A.V.R.O. gemaakte op-

namen van de uitvoering van de
operette ,De klokken van Corneville'
die oorspronkelijk zouden worden
uitgezonden op dinsdag 26 januari
te 20.05 uur, - zoals eerder werd ge-
meld - zijn uitgesteld en zullen
thans worden uitgezonden op dins-
dag 23 februari a.s. op het zelfde uur

JONGEMAN LAG DOOD
OP STRANDTERRAS
Er ontstond vrijdagavond j.1. nog

al enige consternatie in het politie-
bureau te Zandvoort, toen de Direc-
tie van paviljoen „Riche" telefonisch
meldde, dat op een der terrassen
van Riche-bad het ontzielde en be-
bloede ' lichaam van een jongeman
was ontdekt, die zo goed als geheel
ontkleed was.

De Zandvoortse recherche toog
onmiddellijk op onderzoek uit en
stelde vast, dat de reeds enkele
uren overleden jongeman slechts
gekleed was in een zwembroek. Een
nader onderzoek bracht de vondst
van de kleren van de oveiledene,
die op ongeveer een kilometer af-
stand van de duinvoet werden ge-
vonden. Aanvankelijk stond men
voor een raadsel en werd zelfmoord
of misdaad niet uitgesloten geacht.
Verder speuren bracht echter aan
het licht, dat hiervan geen sprake
was, terwijl ook bij de sectie op het
stoffelijk overschot, die zaterdag-
morgen werd verricht, geen sporen
van geweld werden aangetroffen.
Uit voetsporen op het strand heeft
men mede de vermoedelijke gang
van zaken kunnen vaststellen.
Het bleek Ie zijn de 20 jarige

medische student R.H.M, uit Am-
stelveen die des middags om half
vier op volkomen normale wijze
per bromfiets zijn huis had verlaten.
In Zandvoort aangekomen heeft hij

vermoedelijk een zeebad willen ne-
men hoewel dit niet gebeurd is. Wel
heeft hij een kilometer langs de
vloedlijn gelopen, totdat hij ter
hoogte van Richebad weer naar de
duinvoet terugkeerde. Koud en ver-
kleumd heeft hij vermoedelijk niet
meer de kracht kunnen opbrengen
een kilometer terug te lopen om zijn
kleren op te halen, zodat hij besloot
bij „Riche" hulp te vragen. Daarbij
is hij in het donker door een glazen
windscherm heengevallen, waarvan
de ruiten reeds waren stukgewaaid,
doch waarin nog grote glasscherven
aanwezig waren, hetgeen zijn tal-
rijke (niet ernstige) verwondingen
verklaart. Van kou en ellende moet
hij toen op het terras in elkaar zijn
gezakt en na verloop van enige lijd

zijn overleden.
Het onderzoek naar dit raadsel-

achtige ongeval wordt echter nog
steeds voortgezet.

AGENDA RAADSVERGADERING
dinsdag 26 januari n.m. 8 uur.
1. Vaststelling notulen van de

vergadering, gehouden op 15

december 1964.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, ontslagen enz.

4. Subsidiëring plaatselijke kruis-
verenigingen.

5. Toepassing van de artikelen
55b'is en 55quater der lager-
onderwijswet 1920 voor het jaar
1965.

6. Vaststelling getal wekelijkse
lesuren vakonderwijs in 1965.

7. Extra krediet voor de aanschaf-
fing van turnmatten t.b.v. de
Karel Doormanschool.

8. Verstrekking van een geldlening
groot ƒ 100.000,—, aan de wo-
ningbouwvereniging' „Eendracht
Maakt Macht" ten behoeve van
de bouw van garages. _

9. Aankoop perceel Earalleweg 27.

10. Aankoop recht variv opstal Swa-
luëstraat 7-7a. J ;

11. Aanleg voetpad van Lennep-
weg-Boulevard de -OFavauge.

12. Beschikbaarstelling van een
bedrag van ƒ3000,— ten behoeve
van de aanschaffing van red-
dingsmateriaal door de Zand-
voortse Reddingsbrigade

13. Aanschaffing van een beladings-
systeem voor containers t.b.v. de
huisvuilophaaldienst. "

14. Uitbreiding Favad" adresseer-

-

machine.
15. Voorstel tot ongegrondverkla-

ring van een beroepschrift- in-
zake weigering van een bouw-
vergunning voor het maken van,
dakkapellen op enige panden in
de Vinkenstraat.

16. Restauratie hoofdentree raadhuis
17. Rondvraag.

GEEN SPREEKUUR WETHOUDER
... Wethouder J.> L. C. Lindeman te
Zandvoort ns verhinderd om op
maandag' 25^ januari zijn .wekelijks
spreekuur te" houden.

. ^

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 16 januari:
V.E.W. - Zandvoortm. 1-5
D.D.S. - Zandvoortm. 2 afg.
S.M.S. 3 - Zandvoortm. 3 afg.

Adspiranlen:
Zandvoortm. a - H.F.C. a afg.
Zandvoortm. b - Renova a 4-2
Zandvoortm. d - T.Y.B.B. d 2-1
D.C.O. b - Zandvoortm. e afg.
N.A.S. c - Zandvoortm. f afg.

Uitslagen zondag 17 januari:
U.V.V. - Zandvoortm. afg.
Zandvoortm. 2 - W.F.C. 2 0-0
Zandvoortm. 3 - T.Y.B.B. 3 1-0
Zandvoortm. 5 - V.V.D. 2 11-0
Zandvoortm. 6 - T.H.B. 4 3-0
Zandvoortm. 8 - D.S.O.V. 4 1-3
Zandvoortm. 9 - Sp.stad 5 3-0
Zandvoortm. 10 - D.S.O.V. 5 11-0

Junioren:
Zandvoortm. - Purmersteyn 1-2'.

; N.A.S. b - Zandvoortm. c afg.
i

H.F.C. e - Zandvoortm. d 0-0.
R.C.H. e - Zandvoortm. e 0-2

Programma zaterdag 23 januari:
9. Zandv.m. 2 - V.E.W. 2 14.30 u.

17. Zandv.m. 3 - D.E.M. 2 14.30 u.

Adspiranten:
40. Zandv.m. b - Haarlem b 14.30 u.

60. Vog.zang a - Zandv.m. c 15.15 u.
74. H.F.C. e - Zandv.m. d 15.15 u.
85. E.D.O. g - Zandv.m. e 15.15 u.
93. H.F.C. h - Zandv.m. f 15.15 u.

Programma zondag 24 januari:
Zandv.m. - Celeritudo 14.30 u.

W.S.V. '30 2 - Zandv. 2 14.30 u.

7. Zandv.m. 3 - Schoten 3 9.45 u.
71. Zandv.m. 5 - E.H.S. 6 9.45 u.
78. Zandv.m. 6 - Ripperda 8 9.45 u.

107. Sp.stad 4 - Zandv.m. 8 12 u.
116. E.D.O. 10 - Zandv.m. 9 9.45 u.
122. Zandv.m. 10 - R.C.H. 9 12.30 u.

Junioren:
U.V.V. - Zandv.meeuwen 12 u.

138. Bl.daal b - Zandvoortm. b 12 u.
148. Zandv.m. c - Vog.zang a 12.30 u.
156. Zandv.m. d - Bl.daal d 12.30 u.
166. H.F.C. f - Zandvjn. e 14.30 a

£. ......o, ..... .£
Woensdag 3 februari hopen. J
onze geliefde ouders

CEES TEROL -

en
ANNEMARIE TEROL-

• MANTEL
hun 25 jarig huwelijksfeest te
vieren.

Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is 'de wens van
hun dankbare kinderen'.

EUy
-- ƒ Cees ,' .

Anemarie
Martina

i * *

.

Zandvoort, 20 januari 1965
Brugstraa't -7

&>• .43

t
Met grote droefheid geven
wij kennis van het plotse-
ling overlijden van onze~ge-
liefde man, zorgzame vader
en grootvader

BERNARDUS LEOPOLD' -

LEFFERTS
in de leeftijd van 71 jaar.

M. W. Lefferts-
Lanfermeijer

Kinderen ~
'-

en kleinkinderen

'Zandvoort.^21* januari 1985 _

' Const- "Hbygehssfraïff9 !*'*®" 3

De H. Uitvaartdienst, "he^eft.

plaats' op maandag ^25 janu-'
ari 'a.s. des "Voormiddags
10 uur , in de parochiekerk.
St. Agatha te Zandvoort,"
waarna de begrafenis op het'

R.K. Kerkhof aldaar.

Rozenkransgebed zondag-
avond om half acht in de"

kerk.

De overledene is opgebaard
in de rouwkamer van de kerk-

Dankbetuiging
Voor de velen, blijken van belang-
stelling en medeleven tijdens ziekte
en bij het overlijden van mijn innig
geliefde zoon

JAN VAN DER'mIJÈ
_

betuig ik U langs deze wég mijn
welgemeende dank. '

. ,

J. van der Mije-Hornstra
Zandvoort, januari 1965
Zandvoortselaan 66a —

Dankbetuiging.
De .collecte in Zandvoort ,Jie.eft

zoveel opgebracht, dat
-

wij "'met ';de

kinderen prettige feéstdagenhêbben
kunnen vieren.
Wij danken_alle Zandvpörtsejnge-

'zetenen namens "dë klndererTharte-
lijk voor de gaven. . -

De-D.irectie -;- -
van „Groot-Kijkduin""
Zr. M. C. E. van Hüüksloot
Zr. H. Evertse. -'

-

Begraafplaats

Westerveld
opgericht 1888 .

Dit schone L stukje
dulnnatuur werd on-"

"

langs uitgebreid met
v
nieuw terrein, zodat

i

v
weer.familiegraven be-

schikbaar zijn met'nlm-_
..nier vervallende 'graf-j

^rechten en altijd durend*
" onderhoud. Uit het ge-

. htle land kleit men
„Westerveld" als waar-
dige rustplaats voor.

zt}n geliefden. •

Vfü geven U • gaarne'
alle gewenste inlichtte- -,

gen.

N.V. Begraafplaats
~ „Westerveld"

*

Drlehuls-Velsen

tel. 02550-8448/8449

GEEN SPREEKUUR .
- -

De burgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema, is verhin-
derd om op " woensdag 27 januari
zijn wekelijks spreekuur te houden.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over da weekend-

diensten worden verstrekt via" het
telefoonnummer van de hulsarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robber» 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster S. M. de"Wilde,
. Zeestraat 67, telefoon 2720.

"VERLOSKUNDIGE -- "

'

-.. :

Zondaf a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiawej: 3, telefoon 2818.—

DIERENARTS
Zondag a.s.: G. Verhagen, Anthonie
Fokkerlaan 31, Haarlem,' telefoon
(02500) 63070.

APOTHEKEN
Van zaterdag 23 t.m. vrijdag 29 jan.
na 6.30 uur 's" avonds, avond-nacht-
dienst van 18.30-8 uur en zondag-
dienst de Zandvoortse apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van 3-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150



RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio
Technisch Bureau J. KEUR

PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers
WASMACHINES en CENTRIFUGES «11e merken.

WASAUTOMATEN

Burg. Engelbertssixaat 64
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM
ADVERTENTIETARIEF

losse adv. per'm.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.

,

pagina 3of 4, 12 et. p.m.m.

. Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4,45 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Iilefdadlgh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE

, Voetkundige
SCHOONHEIDS- '\.

SPECIALISTE
_" Pedicure -Manicure

Massage
ZEESTRAAT 33

Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

{REXKFFS*

Autoverhuur D. F.-Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van *63 en" 1964.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadert - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

5?TeL..4200 en ,3652.. v
.

TE,„ PACHTEN.,gevraagd:
STRANDBEDRIJF. " Goede
refl aanw,. Tel.' 02500-55920

Schilder zoekt ATELIER
iri'Zandvóort. Aanb.: M. H.
Brüyn," Narciss'enlaan 12,

Heemstede.

RUILEN: 2 pers. bed m.
extra harde kapokmatras,
voor onderschuifbedden m.
matras {event. koop). Tel.

4618, Brederodestraat 77.

-Huur -nu -uw wasmachine
vanaf ƒ 9,— per maand
, met recht van" koop.

'',' Géén vooruitbetaling.
VELO > Rivier Vismarkt 3

" Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

HUISJE TE KOOP GEVR.
•± / 25.000,—. Aangeboden
bovenwoning, zeer lage
'huur. Br. no. 23-1 bureau
van dit blad.

_TE_HUUR: Grote CARA-
VAN, Heerde („Render-

- .klippen")., , Hoogseizoen

fib/PP)T-vQok-2 wekerf-kos'r
teloo's .ruilen' voor" -vac.

verblijf bij zee. L.Huiberts
~ Minervalaan- 106, . Zwolle..

Bert geeft de
hoogste waarde!
.Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

~ Metalen: xood koper 200 et.

geeTTcbper 135" cET lood 62
ct.>}zink 55 et. Alles p. kg.

PÓTGIETERSTRAAT 32
"~ TEL. 4376-

SU belt, wij 'komen!

GEVRAAGD in Zandvoort
vrij gem. HUIS v.d. maan-
den juni, juli en aug., v.

5 pers.' .Telef. 020 -,943633.

BrC no.. 20-1 bur. v.d. blad.

TE} HUUR rGEVRAAGD: t

vrge ETAGE,"vrij'e"flat'of
vry gedeelte huis; ''14 'da-
ger* tusse'h 12'jüli'eii 7 a%.

,

v.*3 përs?*(l kihd).- Br.-Tio.

'

21^1 bureau van dit blad.

£VOOR TJW 2e NET
- Geheel verzorgd:

£ met garantie.
t Antennebouw.

J.^KERKMAN, Telef. 4307
Burg. "Beeckmanstraat 36.

B.Z.a.: Net MEISJE, 18 jr.,

liefst als leerling-kapster.

Event. als winkelmeisje m.
ervaring. Br. no." 22-1 bur.

van dit blad.

?WÉG. GRIJS HAAR
Crème Marchal geeft uw
haar binnen 3 minuten

zijn natuurlijke kleur.

Géén" Verf," geen "spoeling.

Gratis folder krijgt U bij:

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

, Zoekt U ,een „BABYSIT?
.

'. Bel 24721 ,

-Flinker HULP GEVRAAGD
1 ocht. of middag p. week.
Hoog, loon. Telef. 4599.

TE KOOP: Gebruikte
"Singer Handnaaimachine

"-
Vi i.z.g.st."

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruilt

W. prajjjerstr. 12, Tel. 3751

TE KOOP:' Prima Kolen-
haard B. & D.,-een kolen-

: fornuis Buick .'47. Tel. 2495

In het voorjaar betaalt U,
all U,nu uw wasmachine

' '
, of'combinatie koopt 1

VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel 10117

VELO, Zeestr. 37, teL 4590

REDDINGBOOT
HIELD OEFENTOCHT
De bemanning van de Zandvoort-

se reddingboot had zaterdagmorgen
j.1. het zeetje niet mee, tijdens de
gehouden driemaandelijkse oefen-
tocht. Er stond een stormachtige
wind uit het zuidwesten, af en toe
aanwakkerend tot windkracht acht
en er stonden op de banken zeeën
als kerktorens.
Dat verhinderde echter de acht-

koppige bemanning -onder leiding
van schipper Floor Koper niet, om
er toch maar „in te duiken" en na
een, vlotte lancering hield het schip
zich prachtigp.toenthet zijn weg'koös
naar het open' water over het drie-
tal voor de kust liggende banken.
Het was een -fascinerend schouw-

spel, de ranke reddingboot te zien
optornen tegen het geweld van wa-
ter en wind en het werd dan ook
een oefentocht die deze naam ten
volle verdiende. Onder degenen, die
van dit altijd weer boeiend gebeu-
ren getuige waren, bevond zich
ook Zandvoorts burgemeester, Mr.
H. M. van Fenema. Na een half uur
varen keerde de boot terug en kon
de bemanning, nat en verkleumd, in
het botenhuis zich van drog.2 kleren
gaan voorzien. • „'

NED. VER. v. HUISVROUWEN
De Nederlandse Vereniging van

huisvrouwen, afdeling Zandvoort,
belegt - op woensdagmiddag a.s. in
het Gemeenschapshuis een bijeen-
komst,' waar het^ëchtpaar Wim"en
Joke Hornman een lezing met ver-
toning: van kleurendia^ ,zal|houden
over het onderwerp: ^.Dwars door
de groene hel". -->->-*

H O
Jan.:

H?.W.

24

25

26

27

28

29

30

8.42

9.36

10.39

11.53

0.38

1.41

2.27

L.W.

4.—
5.—
6.—
7.—
8.30

9.30

10.30

Samengesteld

G W A T E R
Strand

H.W. L.W. berijdbaar

21.09 16.30 12.30-19.00

22.09 17.30 13.30-20.00

23.20 18.30 14.30-21.00

—.— 20.— 16.00-22.30

13.07 21.— 4.30-11.00

. 13.59 22.— 5.30-12.00

14.41 22.30 6.30-12.30

door P.v.d.Mije KCzn.

o o

XsfQKfiAViMxtAA*
DAAR HEEFT U WAT AAN 1 I

FLANELLEN LAKENS
crème, uitzonderlijk mooie kwaliteit
150x230 nu ƒ6,75 - 170x230 nu ƒ7,45

ASSEPOESTER LAKENS
van de Cinderella fabriek

150x250 ƒ8,75; 180x250 ƒ9,90
Slopen ƒ5,50 p.pr.

Beperkt leverbaar.

GESTREEPTE FLANEL LAKENS
fleurige frisse streepjes.

150x250 van ƒ 9,50 NU ƒ 8,45

170x230 van ƒ10,75 NU ƒ 9,95

„JORZO" GRASLINNEN LAKENS
,
t
Restant partij, "glad en "geborduurd;
Extra"' verlaagd. 2 pers. '~NU ƒ7,95

PARTIJ RESTANTEN
BADHANDDOEKEN NU ƒ3,45 ƒ4,25

PARTIJ RESTANTEN
POLYESTERGEVULDE SPREIEN

20»/o KORTING!

BINNENVERING MATRASSEN
Bekend fabrikaat. Extra voordelig.

1 pers. 80x190 ƒ63,95; 90x190 ƒ72,95

2 pers.l20xl90 ƒ99,75; 130x190 ƒ109,75

POLYETHERMATRASSEN
bijna 9 cm. dik met luxe damast in

blauw en goud

80x190 normaal ƒ49,75,

in deze opruiming ƒ42,75

ZWARE LEMAFA DIVANBEDDEN
met DORSO versterkingen

90x190 NU ƒ59,75 90x200 NU ƒ68,75

130x190 NU ƒ87,75

I

GEWATTEERDE DEKENS
met wollen watten
1 pers. ƒ23,75 - 2 pers. ƒ29,75

90°/o WOLLEN DEKENS
verlaagde prijs.

1 pers. ƒ36,75 - 2 pers. ƒ44,95

100Vo ZUIVER WOLLEN DEKENS
Restanten van bekend fabrikaat.
Extra voordelig. 150x220 NU ƒ43,75

GEMENGD WOLLEN DEKENS
voor de jeugd.

RESTANTEN .... ƒ17,95 en ƒ21,95

Restanten CHENILLE SPREIEN
2 persoons, uitzoeken ƒ19,95

ANNORAKS m. polyester tussenvoe-
nng. Winter- en regenkant.

Restanten 38 tot 46. Uitzoeken ƒ28,95

RESTANTEN KINDERANNORAKS
6-8 jr. ƒ19,95; -12-14 jr. ƒ22,95

MEISJES PANTALONS.
Frisse streepjes, winterkleuren.

WOL met RHOVYL.
Warm en enorm sterk.

lengte 50 tot 65 ƒ6,95

lengte 70 tot 85 ƒ9,95

HELANCA DAMES PANTALONS
RESTANTEN, van ƒ19,75 tot ƒ24,75

NU ƒ12,95

ENIGE RESTANTEN
HELANCA DAMES PANTALONS

34 tot 40 ƒ9,95

WITTE MEISJES BLOESJES
met korte mouw
maten 18 tot 22, NU ƒ2,65
maten 24 tot 30, NU ƒ3,55
malen 32 tot 36, NU ƒ4,25

JONGENS SPORTHEMDJES
wit met streepjes of ruitjes

maten 28 tot 36, NU ƒ3,95

MAILLOTS HELANCA
Dames maten S.M.L. NU ƒ6,50

WOLLEN KINDER MAILLOTS
2 jr. NU ƒ4,75; 2 tot 4 jr. NU ƒ5,25;
4 tot 6 jr. NU ƒ5,55; 6 tot] 8 jr. NU

ƒ6,20; 8 tot 11 jaar NU ƒ6,95;
11 tot 16 jaar' NU ƒ7,55.

HAARLEM: JANSWEG /STATIONSPLEIN ZANDVOORT: KERKPLEIN 8

RG Slinger
' GEDIPL. OPTICIEN
[ EgK.ZIEKENFOHPSUtfeRBNCIEg.1

GROTE! KROCHT 20a
Telefoon 4395

GEVRAAGD: Flatje of vrij

huisje v. gez.-m. 2 kinde-
ren, v'. jun '65. Liefst zo.

;dicht mogelijk bij, zee. Tel.;

020 - 50452., ' ' .

GEVRAAGD: Leerling ver-
koopster. Brood- en. Ban-
ketbakkerij Seysener, Hal-
lstraat 23, tel. 2159.

In een oogwenk verdwe-
nen, alle rimpels en lijnen!

Marchal Rimpelcorrector
verjaagt alle rimpels, lij-

nen en kraaiepootjes. Wer-
kingsduur 8 uur. Prijs per
flesje (voor maandenlang
bruik) ƒ8,75. Gratis folder

verkrijgbaar bij:

. Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

^ OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN,

Auto-verz., ' W.A'.-vërz.,
1 'Brand-verz. etc. etc'.

'

Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

HOUTHANDEL
„CENTRUM"
naast Brederodestraat 1

PANNEREKKEN en
KAPSTOKKEN
_ in bouwpakket.

PLASTIC-TEGELS
. met kit aan te brengen.

POLYCEL
PDAFONDPLAATJES
Telefoon 2693 en 2897

GEVRAAGD MEISJE,
voor halve dagen en werk-
ster. Brederodestraat 1,

telefoon 3181.

Kinderhuis „GROOT-KIJKDUIN", Dr. Smlt-
straat 7 te Zandvoort, vraagt voor zo spoedig
mogelijk een

degelijk echtpaar
voor algeheel huishoudelijk onderhoud van haar
tehuis. Vereist is: goede gezondheid, werklust,
opgeruimd humeur en prettig in de omgang.
Geboden wordt: zelfstandig werk, prima salaris,
met^alle sociale voorzieningenr -• •'.-'„' - ~"

Schrift, of telef. sollicitaties aan de Directrice.
Tel. 2697 (02507).

RIJSCHOOL

«Jos Weltevreden»
Telefoon 3851

Bij aanmelding vóór 15 februari

gratis proefles
THEORIE EVENEENS GRATIS

Elke vrijdagavond te 8.30 uur in Hotel Interlaken

M0N0P0LE
ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 JANUARI
8 UUR

DE OVERWINNAARS
George Hamilton, George Peppard, Eli Wallach,
Romy Schneider e.v.a.

De belevenissen van enkele Amerikaanse infan-
teristen op hun tocht van Sicilië naar Berlijn.

Hun kennismaking met verschillende vrouwen
wat tot afzonderlijke scènes aanleiding geeft.

Toegang 14 jaar

ZONDAGMIDDAG 2.30 UUR

DE DWAZE MR. JONES
Toegang elke leeftijd

<7êé 2550

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDED

JAC. VËRSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,

Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.

De nieuwe modellen 1965 zün zojuist gearri-
veerd en uit voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Vraagt een proefrit.

MODERNE REPARATTE-INRICHTTNa.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom I

Bezoekt het

CARNAVAL
1965

PRINS BROMOLIEJANUS
VAN EINDHOVEN

met Raad van Elf, Prinsengarde en Hofkapel.

op zaterdag 30 januari a.s.

IN ALLE ZALEN VAN HET

BADHOTEL
Boulevard Paulus Loot 1 - Telef. (02507) 4941

TOEGANGS KAARTEN VERKRIJGBAAR IN
HET BADHOTEL
è ƒ 4,— en ƒ 2,— bel. is ƒ 6,— totaal.

Aanvang 8.30 uur. Einde 5 uur.

Fraaie prijzen voor het mooiite, grappigste en

origineelste coituum.

Vooraf feestelijke intocht.

aanvangend 2 uur bij „Het huis in de Duinen",

ontvangst op het Raadhuisplein, rondgang door

de belangrijkste straten, diverse bezoeken en

demonstraties van muziek en dans.

3 muziekcorpsen en diverse praalwageni bren-

gen een feeit van vrolijkheid en kleuren!

Steekt allen langs de route

de vlaggen uit!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Hattcttraat M - TeL 02607 • 2002



iOPRUIMING
ZIET NOGMAALS ONZE ETALAGES, DIE

WIJ WEER MET DIVERSE

*
^ GROTE KROCHT 5-7 ^

t SPOTKOOPJES
HEBBEN AANGEVULD!

| Firma Schuilenburg

Uw extra aandacht
vragen wij U voor onze specialiteiten

rauwe rookworst 50 et. per 100 gram

leverworst 30 et. per 100 gram

gekookte worst 44 et. per 100 gram
Eigen fabrikaat.

Slagerij D. Boon het adres voor eerste kwaliteit

Rund- Kalfs- en Varkensvlees..

Ruim 'gesorteerd in fijne vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939

ZANDVOORT

Autoverhuur
ZANDVOORT

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Dr. Schaepmanstraat 1> (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS
E. M. JAARSMA •

DAVONETTE - JAN- en
HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

ZO JUIST VERSCHENEN
Uit voorraad leverbaar: Engelse televisie-les

Walter en Conny
deel 2 ƒ 4,25

Voor het a.s. Carnaval
Alle FEESTARTIKELEN! O.a. toeters, feest-

neuzen, mutsen, serpentine enz.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Dinsdags gesloten. .;

-

is er een Bijzonder goed
adres: het ónze! Wij komen
snel. En wij lalen alleen

warmte achter. Veelwarm-
te! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haard-
olie die schoner,
en reukloos brandt»

Esso Olie- en Gashandel

Fa.A. KERKMAN&Zn
Van Lennepweg 5, Tel. 3576

ZANDVOORT
i

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'

Voor leden van de vereniging komt beschikbaar
de boven-duplexwoning

Vondellaan 31 rd.
Huurprijs per maand ƒ 48,45.

Opgave schriftelijk, onder vermelding van rang-
nummer, bij de secretaris Dr. C. A. Gerkestraat
22, vóór dinsdag a.s. 19 uur.

TUstawtavA Jüda
Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS
f 5,50 - f 7,50
en f 15,00

Bij elk diner een fles wijn per persoon gratis!

SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tfjdig Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften,

partyen en verenigingsavondjes.

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 8 et.; plat- karton 4 et.;

tijds<-hr. 7 et; tapijt 7 et.; gonje en gewatt. deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 20 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 et; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2.10 et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.;

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van f 5,— tot ƒ 15,— per stuk

Zaterdags tot 1 uur geopend.
WQ zgn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bö
geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

Mimosa!
en vele soorten

voorjaars-
bloemen!
NARCISSEN - TULPEN
KATJES - SERINGEN enz.

BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUD3S-

Het speciaal-

en GRAFWERK.
Bediening, prys en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Zaterdag-reklame
Deze week:

4 GESORTEERDE MOCCAGEBAKJES ƒ 1,40

250 GRAM BOTERKOEK f 1,75

250 GRAM ALLERHANDE f 1,13

200 GRAM IJSCUB's 89 et.

Hebt U een feestje? Vraagt U dan eens naar
onze Kinder petit fours.

Brood-, Koek- en^EVCCIJCD
Banketbakker*) JE I JEÜEII
HALTESTRAAT 2S - TELEFOON 2159

VAMOR ATJTO-MOTORRIJSCHOOIi

„C. I. Koon***
Zandvoorts enige volledige

rijschool

N.S.U. Prlnz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

BEHANGEN of STOFFEREN,
zeil leggen of tapijt keren!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdtfkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erby!
Telef. 2254 Telef. 2150

Originele

HANAU - hoogtezonnen

!

De beste ter wereld!

Reeds van ƒ129,- af!

Vraagt .demonstratie!

Drogisterij-Parfumerie

B<souwman
- Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJNI

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Telef. 2254 Telef. 2150

\ Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

- HOGEWEG 58 - TEL. 4166

mever's]

verhuurj

Depot:

HOTEL
„DE SCHELP"

Tel. 4781

Taunus, 1964

dnve yourself V.W. en Simca

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Uitslagen zondag 17 januari:
TZ.B. 1 - Alliance 1 1-1

: T.Z.B. 2 - Ripperda 4 1-5

Renova 4 - T.Z.B. 3 0-2
Heemstede 5 - T.Z.B. 5 4-2
T.Z.B. 6 - Heemstede 6 1-5

Programma zaterdag 23 januari:
T.Z.B. adsp. a - Haarlem d 14.30 u.

T.Z.B. adsp. b - v.Nispen c 14.30 u.

Telefonia adsp. b - T.Z.B.c 15.15 u.

Programma zondag 24 januari:
D.I.O.S. 1 - T.Z.B. 1 14 u.

D.C.O. 3 - T.Z.B. 2 12 u.

T.Z.B. 3 - Hfd. Boys 3 12 u.

T.Z.B. 4 - D.S.S. 5 12 u.

T.Z.B. jun. a - R.C.H, f 14.30 u.

K.J.C. ZANDVOORT
K.J.C. Zandvoort speelde woens-

dag j.1. de tweede ronde van het
Paas-toernooi. De stand luidt:

1. C. Terol; 2. T. Veen; 3. J. Nijs.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal .

Uitslagen zaalhandbal 16 januari:
Meisjes: I.E.V. 1 - Zandv.m. 1 9-7

Zandv.m. 2 - Concordia 2 1-6

Hr.jun.: Zandv.m. - Umond 6-9

Uitslagen zaalhandbal 17 januari:
Hr.sen.: Zandv.m. 3 - Atlas 25-4
Dames sen.: H.B.C. - Zandv.m. 2-1

Programma zaalhandbal 23 januari:
Hr.jun.: Zandv.m. - Umond 1 20u. É

Jongens: Umond 1 - Zandv.m. 16 u.

Dames sen.: Z.M. - Umond 2 18.30 u.

Meisjes: Z.M. 1 - I.E.V. 17,30 u.

Voor

verhuizingen

en transporten
door het gehele land

P. KERKMAN
Kostverlorenstr. 1 - Tel. 3399

rm
Vv
*yV :

6 PICNICREPEN
SAMEN 150 NU VOOR SLECHTS
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ELK 2e PAK

SOORT NAAR KEUZE
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EEN PAK

VAN 80 VOOR SLECHTS
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Langs de vloedlijn

Een groot mens handelt voor
hij spreekt en spreekt daarna
in overeenstemming met zijn

handelingen.

Confucius (551-479 v. Chr.).

Burgemeester herdacht
Sir Winston Churchill

De burgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema heeft dins-
dagavond j.I. vóór de afwerking van
de Raadsagenda het overlijden van
Sir Winston Churchill in de volgen-
de bewoordingen herdacht:

„Het bericht van het heengaan van
Sir Winston Churchill heelt in de
gehele wereld de herinnering wak-
ker geschud aan de jaren waarin
deze uitzonderlijke persoonlijkheid
de leider v/as van het gevecht op
leven en dood voor de redding van
allen, die met absolute slavernij

werden bedreigd. Altijd zal de Voor-
zienigheid in de kritiekste ogenblik-
ken van het bestaan van de mens-
heid leiders zenden die door hun
inspiratie, hun moed en hun onwan-
kelbaar zelfvertrouwen het gevaar
van ondergang zullen doen verkeren
in de zegen van een nieuwe evolutie
Zulk een leider was ogetwijfeld de-
ze grote zoon van het aloude ge-

'

slacht der hertogen van Marlbo-
rough. Hij zal de historie ingaan
als de man, die het kleine en beu-
zelachtige verafschuwde, als de man
die zich het hoogste en liet moeilijk-
ste met nooit aflatende energie ten
doel stelde en dit onder de zwaarst
denkbare omstandigheden wist te
bereiken. Leonardo da Vinci heeft
eens gezegd:„Mijd die arbeid, waar-
van de vrucht ten grave daalt met
de .werker". Wanneer Winston
Churchill zaterdag 30 januari met
vorstelijk eerbetoon ten grave zal

worden gedragen zal de vrucht van
zijn arbeid - de herwonnen vrijheid
der vollkcren - worden toevertrouwd
aan onze handen en vooral aan die

van de komende generatie.
De bescherming van deze grootste

van alle waarden voor de mensheid
eist moed, offers en onverflauwde
waakzaamheid. Moge zijn illuster

voorbeeld ons daarbij bij voortdu-
ring voor ogen staan".
Op verzoek van de burgemeester

werd hiena staande door alle aan-
, wezigen .ge&jninuut stilte in acht
" 'gëhdrnen. "" - -

COMITé „VOORBEREIDING
VIERING BEVRIJDINGSDAG"
Op verzoek van de burgemeester

van Zandvoort, Mr. H. M. van Fe-
nema heeft het bestuur van de
Oranjevereniging „Zandvoort" de
organisatie van de feestelijkheden
op bevrijdingsdag' 1965 op zich ge-
nomen.
Men heeft thans het plan, een

comité van voorbereiding te vormen
waarin de Zandvoortse burgerij in

al haar geledingen zoveel mogelijk
zal zijn vertegenwoordigd.
Een kleine 40 inwoners van Zand-

voort is daarom aangeschreven, met
verzoek, tot dit comité van voorbe-
reiding te willen toetreden en een
eerste oriënterende bespreking bij

te wonen heden vrijdagavond
in de raadzaal. Tijdens deze bijeen-
komst zullen onder meer de organi-
satievorm en de opzet van de fees-

telijkheden ter sprake komen, ter-

wijl ook door de aanwezigen reeds
suggesties omtrent de inhoud van
het feestprogramma zullen kunnen
worden gedaan.

JAARVERGADERING
ZANDV. HANDELSVERENIGING
De Zandvoortse Handelsvereniging
komt op donderdag 4 februari in

jaarvergadering bijeen in restaurant
„Zomerlust".
Er zal onder meer een bestuurs-

verkiezing plaats hebben waar-
voor de periodiek aftredende heren
I. S. Dikker en H. F. Hose zich her-
kiesbaar hebben gesteld.

De heer P. Schaap zat als erelid

worden geïnstalleerd, mededelingen
zullen worden gedaan over de bin- -

nenkort te verschijnen zakengids
terwijl verslag zal worden uitge-
bracht door het gevormde voorlo-
pige jeugdbestuur over de vorderin-
gen die tot nu toe werden gemaakt.

,WURF-PRAET"

WUIXTJM v.d. WURFF:

De bome benne weg,

nou kraige we paele.

DE RAAD BIJEEN
Ruim twee en een half uur had

de gemeenteraad van Zandvoort
dinsdagavond j.I. nodig voor afwer-
king van de slechts 16 punten .tel-

lende agenda, die overigens geen
zeer belangrijke punten aan de orde
bracht, doch waarbij de raadsleden
een opmerkelijke welsprekendheid
aan de dag legden en zelfs een
tweetal ingediende moties te ver-
werken kregen.

Geen olieraffinaderij

aan het Noordzeekanaal

Bij de ingekomen stukken bevond
zich een. schrijven van de voorzitter
van de raadsfractie der C.P.N, te

Amsterdam inzake de plannen tot

vestiging van een olieraffinaderij
aan het Noordzeekanaal. Vrijwel
alle raadsleden toonden zich over
deze plannen ernstig ongerust. Ook
de voorzitter sloot zich hierbij aan
en kon het optimisme, dat blijkens
persberichten bij de betreffende
commissie heerst, niet delen. De
burgemeester zag er vele gevaren in

en maakte zich over dit alles zeer
bezorgd. „Met de grootste vasthou-
dendheid moeten wij ons recreatie-
gebied verdedigen, omdat dit uit-

eindelijk tot aan het Noordzeokanaal
reikt" zei spreker. De raad ging ten-
slotte akkoord met een door de heer
J. W. Gosen ingediende motie, na-
dat deze door het college enigszins
was gewijzigd en daarna als volgt
luidde:

„De raad der gemeente Zandvoort
kennis genomen hebbende van de
besprekingen die door gedelegeerden
in de provincie Noordholland en
van de gemeentebesturen met de
regering zijn gevoerd omtrent de
stichting van een petro-chemische
industrie annex olieraffinaderij aan
het Noordzeekanaal, spreekt zijn

bezorgdheid uit over de nadelige
gevolgen welke daaruit door ver-
ontreiniging varT lucht, en -water
kunnen ontstaan voor Zandvoort als

recreatie-oord. Nodigt B. en W. uit

te dezer zake de .grootst mogelijke
diligentie te betrachten ter voorko-
ming van schadelijke gevolgen voor
Zandvoort."

Een schrijven van de bewoners
van de Parallelweg, die hinder on-
dervinden bij het stoken van hun
kachels in verband met valwinden,
veroorzaakt 'door de hoge bouw van
het Bouwes .Palace werd ter afdoe-
ning in handen gesteld van B. en W.
nadat de heer J. Koning met klem
had aangedrongen op ' afdoende
maatregelen,* te treffen door het ge-
meentebestuur, omdat het voor ver-
schillende bewoners welhaast on-
mogelijk is, • hun verwarming te

stoken. \

De raad ging akkoord met het
preadvies van B. en W. om. aan
Bouwes Explbitatiemaatschappij xi.v.

een tapvergünning te verlenen bo-
ven het maximum ten behoeve van
het appartementenhotel „Bouwes
Palace". De heer W. van der Werff
vond het een vreemde gang van
zaken, dat vorig jaar aan de heer
J. J. Pas van' het Badhotel een ver-
gunning geweigerd werd, doch de
voorzitter merkte op, dat dit een
definitieve vérgunning betrof, ter-

wijl hier sprake is van een tijde-

lijke vergunning voor de seizoen-

maanden, omdat Bouwes Palace het
hotel gedurende de wintermaanden
sluit. Verlenen van de vergunning
is thans ingevolge de nieuwe drank-
wet mogelijk. Mevrouw A. M. Mol-
van Bellen verklaarde zich om prin-
cipiële redenen tegen het preadvies.

De commissie voor georganiseerd
overleg (periodiek aftredend) werd
bij acclamatie in haar geheel her-
kozen. Subsidie voor de plaatselijke

kruisverenigingen werd voor 1964
vastgesteld als voor 1963.

Voor het aanschaffen van turnmat-
ten in het gymnastieklokaal van de
Karel Doormanschool werd een sub-
sidie van f 1.060,-f" toegekend.
Aan de woningbouwvereniging

„Eendracht maakt macht" werd een
voorschot verleend van ƒ 100.000,

—

voor het bouwen van dertig garages
achter het flatgebouw aan de
Sophiaweg. De heer J. Koning acht-

te dit om principiële redenen niet

juist, omdat iedere particulier dan
wel iets dergelijks zou kunnen ver-
zoeken. Spreker bleef echter voor
dit voorstel.

Nadat de heer J. W. Gosen over
enkele details door wethouder J. L.

C. Lindeman was ingelicht, ging de
raad akkoord met de aankoop van
het perceel Parallelweg 27 van de
heer J. van Duijn voor ƒ 22.500,

—

De gemeente kocht voor / 4.000,

—

aan het opstalrecht op de percelen
Swaluëstraat 7 en 7a van 'de heer
W. W. A. Moes. Een debat ontstond
over de door de heer J. Koning op-
geworpen vraag, of de eigenaar geen
huur diende te betalen. Algemeen
was men tenslotte echter van oor-
deel, dat dit niet was aan te bevelen
omdat dit straks moeilijkheden zou
kunnen geven, wanneer de panden
moeten worden ontruimd, Overwo-
gen zal echter worden, of van de
bewoner enige vergoeding voor
onderhouds kosten 'aal worden ge-
vraagd.

/ 5.000,- werd beschikbaar gesteld
voor de aanleg van een voetpad van
de van Lennepweg naar de Noord
Boulevard. Er zal hier geen licht

worden aangelegd, omdat het pad
bedoeld is voor daggebruik door
strandbezoekers.

ƒ 3000,— stelde de raad beschik-
baar voor de Zandvoortse reddings-
brigade voor aankoop reddings-
materiaal. Zulk op verzoek van
het strandschap Zandvoort, als aan-
deel van Zandvoort, terwijl Haar-
lem en Amsterdam zal worden ver-
zocht, elk f 1000,— voor dit doel bij

te dragen. Mevrouw A. M. Mol-van
Bellen meende, dat dit tot de uit-

zonderingen moet blijven behoren
en geen usance moet worden, waar-
mee de voorzitter het eens was.
Na een vrij langdurig debat ging

de raad akkoord met het verstrek-
ken van eem subsidie van ƒ 11.000,-

voor het aanbrengen van een con-
tainersysteem op de nieuwste pers-
trommelauto van de gemeentelijke
vuilophaaldienst. De raadsleden
waren er aanvankelijk wat huiverig
voor, doch de wethouders Lindeman
en Kerkman en de voorzitter ver-
dedigden het voorstel krachtig en
betoogden dat het hier een over-
gangs- en proefperiode betrof, waar-
van de resultaten zullen moeten
worden afgewacht.
Voor uitbreiding van de adres-

seermachine in het Raadhuis werd
een krediet van ƒ 3.340,— beschik-
baar gesteld.

Geen dakkapellen
Het preadvies van B. en W. om

aan de heer C. P. Dijkstra te weige-
ren dakkapellen te bouwen op zijn

panden in de Vinkenstraat 26-28

maakte de tongen los. In een vurig
en gloedvol betoog merkte de heer
C. Slegers op, dat een ziekelijke

hobby van de schoonheidscommis-
sie oorzaak werd van deze weige-
ring. Spreker meende, dat het heel

goed mogelijk v/as, om deze vér-

'

gunning alsnog te verlenen en dien-
de daartoe een motie in.

Even bewonderenswaardig v/as

wethouder J. L. C. Lindeman in zijn

antwoord, toen hij opmerkte, dat

ingevolge de geldende voorschriften
in de bouwverordening, het college

noch de raad hier toestemming kan
geven. Hier ontheffing verlenen zou
onjuist en onwettig zijn.

Een algemeen debat ontstond over
deze aangelegenheid, waarbij de

heer Slegers geen steun kreeg bij

de raadsleden, waarna het pre-advies

van B. en W. werd aanvaard met
aantekening, dat de heer Slegers

ertegen was.

Raadhuis-restauratie

Na een nieuwe discussie over het

voorstel om een krediet van ƒ 44.500

beschikbaar te stellen voor de res-

tauratie van de hoofdentree van het

Raadhuis, L'ing de raad hiermee
tenslotte toch akkoord met aanteke-
ning, dat de heer W. van der Werff
ertegen was, die meende, dat nu de

begroting met kunst en vliegwerk
was sluitend gemaakt, het niet aan-
ging, om nu geld te gaan uitgeven

voor dingen, die eigenlijk niet nodig
zijn.

Bescherming waterwinning
Verschillende raadsleden hadden

eveneens bezwaren tegen de voor-

gestelde nieuw ontworpen verorde-

ning inzake de bescherming van de
waterwingebieden. Zij zagen in de

strengere voorschriften betreffende

het plaatsen en het onderhoud van
de ondergrondse oliereservoirs ver-

meerdering van kosten voor de be-

trokkenen. De voorzitter en wet-
houder Lindeman zetten echter uit-

een, dat de gemeente Velsen een
soortgelijke verordening heeft, die

blijkt te voldoen en stelden voorop,

dat bescherming van het drinkwa-
ter een allereerste vereiste is. Ove-
rigens zal in de praktijk wel blijken,

dat deze verordening preventief, zal

werken, omdat lekkage in de olie-

tanks praktisch nooit voorkomt.

Rondvraag
De heer C. Slegers vroeg, of nu

ƒ 44.000,— werd gevoleerd voor
raadhuisrestauratie, niet eenzelfde •

bedrag kon worden uitgetrokken

voor het maken van ondergrondse
openbare toiletten. Wethouder Lin-
deman antwoordde, dat een plan

daartoe reeds in voorbereiding is bij

B. en W. overigens komen bij het

in aanbouw zijnde Bouwes Palace en
bij het nieuwe busstation ook reeds

openbare toiletten.

De heer Gosen vroeg achtereen-
volgens of de Haltestraat boomloos
blijft, of er nog iets gedaan wordt
aan de hinderlijke luchtjes van de
Corodexfabriek en of de muren van
het hofje op het Gaslhuisplein niet

eens wat kunnen worden opgeknapt.
Hij kreeg te horen, dat een al of

niet boomloze Haltestraat in onder-
zoek is bij P.W. De mogelijkheid
bestaat, dat er nu insteek sleuven
komen voor parkerende auto's. Met
het bestrijden- van de Corodex-
luchtjes is men nog steeds doende
en het opknappen van de gevel van
het hofje op het Gasthuisplein is

ten aaak van d» woningbouwver-

eniging • Eendracht maakt macht en
niet van de gemeente.
De heer L. Sok bepleitte het plaat-

sen van parkeermeters op de Zuid-
boulevard. De voozitter achtte dit

verwerpelijk. Het staat lelijk en is

bovendien te. duur. In het algemeen
achtte spreker het plaatsen van par-
keermeters in Zandvoort niet aan-
trekkelijk en bovendien onecono-
misch, omdat ze toch alleen gedu-
rende het seizoen worden gebruikt
en elke meter kost ƒ 800,—

.

• De heer L. J. Breure vroeg aan-
dacht voor de bewoners van de
naast het oude postkantoor liggende
panden, die moeten worden ont-
ruimd in verband met de voorge-
nomen afbraak. De voorzitter ant-
woordde, dat deze kwestie in behan-
deling is. Naar een zo gunstig mo-
gelijke oplossing voor de betrokken
bewoners wordt naarstig gezocht.

Om ruim half elf werd hierna de
vergadering door de voorzitter voor
gesloten verklaard. K.

MOTOR- EN AUTOCLUB
„ZANDVOORT"

Tijdens de gehouden jaarvergade-
ring van de motorclub „Zandvoort"
werd besloten de naam der vereni-
ging te wijzigen in motor- en auto-
club „Zandvoort". De periodiek af-

tredende voorzitter, de heer P.
Limbach, werd in deze functie her-
kozen. In de vacatures, ontstaan
door het bedanken van de heren W.
Blok, P. Filmer en A. B. Stroyc-
kens, werden benoemd de heren
P. M. Emmen en P. M. de Nijs uit

Zandvoort en de heer P. F. Post-
huma uit Haarlem. Laatstgenoemde
werd daarna benoemd tot voorzitter
van de sportcommissic, de heer Em-
men zal als 2e secretaris en de heer
De Nijs als 2e penningmeester op-
treden.

Radiatoren en
Plintverwarming

,TECHNISCH WERK'
Thorbecxestraat lfl.^tel. .3270

bërën haa.r-

•verzorger

.

WMmÊofc
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balfedux & Zn.
Haltcstraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

's Maandags gesloten.

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand

januari 1965

elke zaterdag- en zondagavond
Het bekende Televisie-,

Dans- en Showorkest

Meteoor-
kwartet

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1964

48 «m. beeld / 728,—. 59 cm. beeld / 898,-^-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren / 49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook In overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze In Draagbare
Radiotoestellen

/ 189,— ^-»Q7 f flg,-.

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Badkotd Het nieuwste hotel aan de kust

Boulevard Paulus Loot 1, Tel. 4941

CasiMIn de Hotel Bar
en Indonesische zaal

entertainment

WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Iedere vrijdagavond: „SATURNE-SURPRISE".

Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,59 inol. 1»*1.

Vrfódag-, zaterdag en zondag 's avonds
optreden van het SATÜRNE-TRIO.

Geopend:

's Zondags van 3-7 ea 1-2.8» u.

Overige dagen van 8-2 uur.

U Jtunl tóch ook rekenen en
'"'"'

:..' vereeiyken !

^20 % KORTING
?iy£v .."

. op alle

; stoomgoederen

mits Et-bracht en gehaald bU

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

Ook voor stoppage

r

Beter slaagt

U bij

„'t IntejcUwc?'
Stationsplein 15 - Telef. 3346

voor:

BANKSTELLEN

HUISKAMERS

SLAAPKAMERS

SLAAPBANKEN

EETHOEKEN

BERGMEUBELEN

eto.

De
Veenendaalse
Haltestraat 55 - Telcf. 2839

1e keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8'/a-1

1

98 et.

Alleenverkoop in Zandvoort

van Hollandia onderklcding.

HOTEL SOUWSS
Annex CABARET EXTASB

ZANDVOORT
' Het gehele jaar geopend

Zaterdag 30 en zondag 31
januari, 8.30 uur:

Het Orkest

The Ambassadors
•

In ons internationale cabaret
en variété-programma:

Karl and Karina
Een fenomenaal Engels
akrobatisch danspaar

The Starlights
met een uniek
goochclnummer.

^V

V.

Zondag Matinee van 3-6 uur,
met volledig avondprogramma

Dranken bestellen? OAOO
Brokmeier bellen! L\j\)L

l/ow de nieuwste

fnodeltapsds
Herfst en winter-
modellen '64-'8S

SALON DE COIFFURE

«lfMHH&»
Haltcstraat 83 - Telef. 28U
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RADIO EN TELEVISIE J. KEUR
PHILIPS ERRES - BLAUPUNKT Koelkasten • Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES allo merken.

WASAUTOMATEN

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

DAME8, WIJ VRAGEN UW AANDACHT.
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

750 gram Schoudercarbonade f 3,95
500 GR. LENDE-ENTRECöTE ƒ 4,25

750 GR. DOORR. OSSELAPPEN ƒ 3,95

750 GR. RIBLAPPEN ƒ 4,95

250 gr. gekookte worst 95 et.

250 gr. leverworst . . . . 80 et.

150 gr. ham 98 et.

150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25

150 gr. Cervelaatworst 85 et.

150 gr. pekelvlees . . . . 98 et.

150 gr. gelard. lever 98 ot.

150 gr. gebr. gehakt G8 et.

150 gr. pork 65 et.

150 gr. Gebr. Rosbief ƒ1,25

Zaterdag-reklame
Deze week:

1 APPELTAARTJE ƒ 1,50

250 GRAM BOTERKOEK ƒ 1,75

250 GRAM ALLERHANDE ƒ 1,13

200 GRAM RUMKOGELS 95 et.

Hebt XJ een feestje? Vraagt tl dan eens naar
onze Kinder petit fours.

Brood-, Koek- en(EVCCkICD
Banketbakkerij JE | 9EIXEH
HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

Botman stelt zich op het standpunt
't Beste is juist goed genoeg!
Zaak gesloten? d' Automaat helpt
's Avonds laat en 's morgens vroeg!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

«LEBRU»
Het adres voor U!

Ook In het nieuwe jaar gaan wij door met onze
SPECIALE AANBIEDINGEN!
Nu Suède en Nappa jasjes met 10% korting!

Heerlijk warme NOORSE SOKKEN
DAMES- EN KINDER MA1LLOTS
CRêPE MOUSSE KOUSEN
REISTASSEN

LEREN ELLEBOOG- EN KNIEBESCHERMERS

«LEBRU
POSTSTRAAT 12 '

t.o. Consultatiebureau

»

s*
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Op maandag 1 februari 1965

hopen onze lieve ouders

JACOBUS KOPER
en

GEERTJE KOPER-KOPER
hun 35 jarig huwelijk te ge-
denken.
Dat zij nog vele jaren in ons
midden mogen zijn wensen
hun kinderen en kleinkin-
deren.

Zandvoort
Van Spoijkstraat 18

Ö> .&
Dankbetuiging

Door deze willen wij hartelijk dank
zeggen voor de attenties en belang-
stelling, ontvangen bij de geboorte
van onze zoon Johan Jacob.

- B. Gansner
H. Gansner-Paap

Zandvoort, januari 1965.
'
:

Zandvoortselaan 52a. . - , , -

Na Uw wandeling een kop soep off een

kop koffie niet een
Café-Restaurant RAADHUISPEIN 1 - TELEFOON 2820

Geopend van 10-6 u. '• Maandag! gesloten

Uw extra aandacht
vragen wij U voor onze specialiteiten

rauwe rookworst 50 et. per 100 gram
leverworst 30 et. per 100 gram
gekookte worst 44 et. per 100 gram

Eigen fabrikaat.

Slager^ D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees-

Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT S - TELEFOON 2939

ZANDVOORT

Autoverhuur
ZANDVOORT

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

.Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstofferlng

BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973

Grote collectie VLOERBEDEKKING van ƒ8,50 af

Metselbedrijf
Hl. Vermaat
Grote Krocht 35 Telef. 2784

Alle voorkomende
metselwerken
Dakwerken en verbouwingen.

Prachtige

Dames Pyama's
van JANSEN EN TILANUS NU 8,90

"

maten 38 - 40 - 42 - 44

ENKELE TWEED JONGENS JASJES 21,90

Nylon kousen maat 11 zonder naad 1,25

Doet nu Uw voordeel

VOORJAARS JURKJES 45-70 4,90 en 2,98

Maten 70 t.m. 90 sterk verlaagd in prijs

WOLLEN MEISJES SLIPS voor 6-7 jaar

1,98

DRALON HANDSCHOENTJES 2,30

BABY WANTJES 1,90

Doet nu Uw voordeel diverse Voorjaarsjurken
varaf 2,98 in do maten 70-90. Enkele stuks
sterk verlaagd in pnjs.

DELANA BABY SAFE 14,95

Uw Babj' en kleuter altijd veilig.

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

Voorzorgzegels Contantzegels

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,

Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.

De nieuwe modellen 1965 zijn zojuist gearri-
veerd en uit voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenlx, R.S.
Vraagt een proefrit.

MODERNE REPARATHÜ-INRICHTINO.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

Voor Uw drukwerk»

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Prijzen van verse kip
omlaag

BRAADKUIKENS 500 gram ƒ 2,25 NU ƒ 1,98

BRAADSTUKKEN 500 gram ƒ 2,50 NU ƒ 2,25

PIEPKUIKENS .... 500 gram ƒ 2,25 NU ƒ 1,98

SOEPKIPPEN 500 gram ƒ 2,00 NU ƒ 1,75

SOEPPOULET 500 gram ƒ 2,00 NU ƒ 1,75

MAAGJES 500 gram 75 et.

NEKJES 500 gram 75 et.

DIT IS GEEN DIEPVRIES, MAAR
VERSE KIP UIT EIGEN SLACHTERIJ

EIEREN ZO VAN' DE BOER:
~~~~= ^ "*

"'"

Grote 10 stuks ƒ 1,45; middel 10 ' stuks ƒ 1,25.

HELE KIP AAN" 'T SPIT ƒ 3,98

Kom dus ook naar:

POELIERSBEDRIJF
CAS van BENTEN

Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

WIND MEE HET DE NUTSSPAARBANK

Enkele cijfers van de Nutsspaarbank die vertrouwen wekkan:

In 1964 maakten 116.500 spaarders gebruik van haar diensten.

Aan hen werd een rente vergoed Yan f3.600.000,--. Het totale

spaarderstegoed steeg tot 125 miljoen gulden.

Rente tot 4%
Ook in Uw financiële zeilen blaast de wind als U spaart bij de

NUTSSPAARBANK HAARLEM
Hoofdkantoor: Jansstraat 19 '

Bijkantoren: Haarlem, Heemstede, Hillegom, Zandvoort en Bloemandaal.

\&wmm ml

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Zandvoorts enige volledige

rijschool

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.

BREDERODESTRAAT 66 TELEFOON 4419

eetméervvlees en betaaïrninder
500 gram pracht riblappen f 3,25; per kilo f 6.00
Varkenskarbonade Schouder f 2,68; Rib f 2,99; Haas f 3,29
500 gr. Gelderse Varkensfilet f 3,69

OsSestaart per 500 <J
r " f 1,29 Ook heerlijk voor erwtensoep

Bronchïletfen
Hoestdrank in tabletvorm.95ct

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erb^!

Telefoon 2254

WEEKEND-RECLAME

:

100 gr. Ham en
100 gr. Pekelvlees /1,09
150 gr. Osseworst 79 et.

500 gr. vet gerookt spek 99 et.

WOENSDAG-KOOPJES:

1 KILO RUNDERLAPPEN .. ƒ4,—

1 KILO VARKENSKARBON. ƒ 4,50

500 gr. HEERLIJK GEHAKT ƒ 1,50

250 grr. BIEFSTUK TART. ƒ 1,50

100 gr. SAKS 29 ot.

100 gr. TONGEWORST .... 49 et.

Gebr. BURGER

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Martine, d. .van J. Paap
en S. Paap.

Geboren buiten de gemeente:
Marco Jan, z. van J. van den Ber-
gen en M. Spolders. Marco, z. van
H. Terol en M. M. Loos

Ondertrouwd: J. H. J. Boom en A.
Göbel. C. Heierman en C. H. E.

Gerretsen.
Gehuwd: C.Kerkman en B.Wijnands
Th. C. Schouten en M. R. Aronds.
J. Gerrits en E. van Wijngaarden.
J. J. van Lien en J. v.d. Brink.
C. F. Lijnzaat en H. J. G. Paap.
J.W. v. Koten en B. H. Petersen.

Overleden: Johannes F. J. Hoogen-
bosch, 74 jr., geh. gew. met G. J.

M. Damen. Schoentje Swaab, 74
jaar, geh. met G. Raket.

Overleden buiten de gemeente:
Bernardus L. Leflerts, 71 jaar,

geh. met M. W. Lanfermeyer.

Kindje verkouden
dan net als bij nAIIBA

Vader en Moeder !«*»r*w
DOKTERSDIENST

Inlichtingen over de weekend-
diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, MoMRobbere 8818,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
van Lennepweg 57, telefoon 4294.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G, Bokme,
Sophiaweg 3, telefoon 2810.

DIERENARTS
J. Hagedoorn, Herenweg 109c, Haar-
lem, telefoon 02500 - 80578.

APOTHEKEN
Van zaterdag 30 januari t.m. vrij-

dag 5 februari
na 6.30 uur 's avonds, avond-nacht-
dienst van 18.30-8 uur en zondag-
dienst de Zeestraat apotheek, Zau-
straat 71, telefoon 3073.

^iïZZiïZiïS Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150
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Vlug, netjes en goed,

als Dannenburg het doet!
Vraagt vrijblijvend offerte.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Ook verkoop van verf, glas, behang
~" "en huishoudelijke artikelen.

: SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
TeL 2803, b.g.g. 2457

Mimosa!
en vele soorten

voorjaars-
bloement
NARCISSEN - TULPEN
KATJES - SERINGEN enz.

BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.
Bestelt reeds nu Uw
BLOEMZADEN

* BÏóëmenhuis. A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

l " - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij "bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prUs en kwaliteit, stemt leder tot

-tevredenheid! Ziet onze etalage!

M0N0P0LÏ
ZATERDAG 30 EN ZONDAG 31 JANUARI
8 UUR

CAPTAN NEWMAN
__

Toegang 14 jaar

ZONDAGMIDDAG 2.30 UUR

DE DUIVEL VAN DIABLQr:

Toegang alle leeftijden

<7êS. 2550

GEVRAAGD v. gezin (man, vrouw en 2 kind.):

vrij benedenhuis
met tuin dicht bij zee, voor de maand augustus,
liefst huisk. m. 2 of 3 sl.k. en vrije keuken.
Brieven no. 2-2 bureau van. dit blad, of telef.

020'- 59266, na 6 uur.

JUsiaucohl Judo.
B»ul. da Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4864

EXCLUSIEVE
DINERS
f 5,SO - f 7,SO
én f IS.OO

B(j «Ik diner een fles wl)n per persoon gratis!

SFEER EN GEZELLIGHEID.
'

Uniek uitzicht op zee.

BRUTE DANSVLOER PIANO AANWEaiG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tijdig Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften,

partyen en verenigingsavondjes.

LA VIANDE
KLEINE. KROCHT 1 TELEFOON 2432

Wegens groot succes

WEDEROM 1 VACUÜM VERPAKTE
ROOKWORST STEGEMAN, voor 98 et.

PAARDENVLEES:
HEERLIJKE LAPPEN , . . . ƒ2,20 en ƒ2,75 500 gr.

BIEFSTUK-HAAS 90 et. 100 gr

DOORR. VARKENSLAPPEN v.a. ƒ 2,20 500 gr.

SCHOUDERKARBONADE ƒ2,68 500 gr.

RUNDERLAPPEN v.a. ƒ2,75 500 gr.

Weekend-reclame vleeswaren.

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid
der redactie).

Zandvoort, 28-1-1965.

Aan de leden van het
actie-comité Joh. K.

Naar aanleiding van uw publi-
catie in het Zandvoorts Nieuwsblad
over de activiteiten van Joh. K. in
de jaren 1940-'45, zou ik gaarne do
volgende vragen stellen:

1. Heeft uw comité, alvorens een
beroep te doen op het publiek,
zich op de hoogte gesteld van de
omstandigheden waaronder Joh.
K. op transport is gesteld naar
het concentratiekamp Dachau,
zijn verblijfsduur aldaar en zijn

ontsnapping? Zo ja, wat zijn de
bevindingen van uw comité?

2. Heeft uw comité zich tot de
Poolse ambassade of rechtstreeks
tot de Poolso regering gewend
om nadere inlichtingen in te

winnen over de verzetsdaden!
van Joh. K. tegen de Duitse
overweldigers in Polen?
Zo ja, wat is het antwoord van
de Poolse autoriteiten en het
antwoord op een eventueel ver-
zoek om financiële steun voor de
voormalige verzetsheld?

3. Heeft uw comité Joh. K. geadvi-
seerd zich te wenden tot de
stichting 40-'45, die, zoals men
weet, verzetsstrijders in moei-
lijke omstandigheden materiële
steun verleent? Zo ja, wat is het
antwoord van de stichting?

4. Heeft uw comité Joh. K. aange-
raden een verzoek in te dienen
voor het verkrijgen van „smarte-
geld" waarvoor personen die

rechtstreeks getroffen werden
door de nazi-terreur in aan-
merking komen? Zo ja, wat is

het antwoord van de organisatie
die de uitkering regelt?

Naar mijn mening komt Joh. K.
zeker in aanmerking voor finan-
ciële steun van de Poolse regering,
de stichting 40-'45 en „smartegeld",
wanneer hij, zoals in het Zand-
voorts Nieuwsblad gepubliceerd,
aan het verzet tegen de Duitsers
een actief aandeel heeft gehad.
Uw antwoord tegemoet ziende,

verblijf ik met de meeste hoog-
achting, M. H. Kroonenberg.

'Bö feestklanken:
' "~

LEFFERTS DRANKEN
Telefoon 2254

DANSAVOND „TERPSICHORÉ"
De dansgroep „Terpsichoré", ge-

vestigd te Zandvoort, heeft zondag
24 januari j.1. een demonstratie-
avond gehouden in Amsterdam-
Slotermeer. De avond werd zeer
druk bezocht en het dansprogramma
bestond uit Israëlische- en Joego-
slavische dansen. De leiding was in
handen van dhr. J. A. Brakel.
Voor Zandvoort staat in de loop

van dit jaar weer een groot bal op
het programma.
Gezien enkele reorganisaties in de

dansgroep, worden er met ingang
van heden geen leden meer aange-
nomen beneden 14 jaar.

De dansgroep „Terpsichoré" is

met ingang van 1 januari '65 zuiver
een demonstratie-groep geworden.
Er kunnen zich voor deze groep nog
enkele nieuwe leden aanmelden,
daar de huidige groep (12 mensen)
uitgebreid moet worden- tot 24.

Alleen jongens en meisjes, ook
gehuwden,, in de leeftijd van 16
t.m. 35 jaar, kunnen zich binnen
twee weken in laten inschrijven aan
het adres: Sophiaweg 31 te Zand-
voort en uitsluitend 's avonds tus-
sen 8 en 9 uur.
De afdeling van „Terpsichoré" in

het kinderhuis „Groot Kijkduin"
zal vanaf heden onder leiding staan
van mevr. J. M. Brakel-Notterman
en mej. B. Hennink. De demonstra-
tiegroep blijft onder leiding van
dhr. J. A. Brakel.

VOOR HEN DIE DAMMEN
In de eerste plaats wil ik alle in-

zenders hartelijk bedanken voor de
prettige brieven, die ik mocht ont-
vangen op deze 5 probleempjes van
de auteur J. Bus uit Heemstede.
Er kwamen verschillende goede

oplossingen binnen, zodoende moest
h*t lot beslissen wie de zakdam-
bordjes zouden gaan winnen. Dit
waren de heren L. N. Zwaan, Wes-
terparkstraat 29, alhier en M. C.
Draijer," Santpoorterstraat 17 te
Haarlem. Onze hartelijke gelukwen-
sen hiervoor. Hier zijn de oplossin-
gen van de 5 problemen:

No. 1, wit: 11-7, 24-19, 19:8, 46-41,
8-2, 2:11 (via 34), 45:21. zwart: 2:22
of 38:36,38:36 of 2:22, 15:24, 36:47,
47:29, 6:17.

No. 2, wit: 47-41, 36-31, 21-17, 27:38
30-24, 25-45, zwart: 38:47, 47:36, 11:22
36:40, 19:30.

No. 3, wit: 48-43, 24-20, 20:7, 39-33,
29-24, 25:45, 45-40, 50:48, zwart: 38-
49, 49:16, 16:2, 28:39, 2:30, 39-43, 35:44

No. 4, wit: 17-12, 42-38, 47-41, 28-

23, 23:3, 3:9, 45:23, zwart: 26:8, 39:48
48:18, 30:47, 47:33, 4:13.

No. 5, wit: 30-25, 25:3, 3:28, 50:48,

zwart, 37:46, 46:44, 23:43, zw. verliest

Nu reeds 30 prijsverlagingen!

GebradenGehakt ïoogram

l@ES0ep bkuetjes 1/1Mik

E laUpUlllElHf) 5 smaken pakje voor <fe liter

Snijbonen nonandse _i/iuik

Knack@brödRyvita__pak

Drili¥@MaProodenwit_l/l fil@S

KOlpenS lathorst blik 350gram

Kauwgum «u* ^1^ z pakjes

14 stuks

„h dat niet overmoedig, Albert Heijn?" JA, want ook btf

ons gingen 'de Ionen omhoog. NEE, want met deze prijzen

durrea w(j t» rekenen op een grote toeloop van nieuwe klanten.

250 gram

Enkele prijsverlagingen uit voorgaande series

Appelmoes mm49
Roomboter 250 gram 1.

Macaroni_ gram

Soepbalietjes-SbiikBB
Sperziebonen

LeVer gelardeerd

.1/1 blik

.100 gram

HA PRIJSVERLAGING
NU EXTRA-VOORDELIGE
KENNISMAKINGSAANBIED1NG
ry,/, t/m woensdag 3 februari

( (

Perlo Americana Koffie
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Bij contract belangr. kort.
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Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadctt - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652.

WONINGRUIL
Amsterdam. - Zandvoort
Aangeb. 3e étage, 4 kam.,
kouken, douche, in Zuid-
Waalstraat. Huur ƒ85,- p.

maand. Gevr.: woning in

Zandvoort. Oud huis ook
goed. Telef. 2965 of briev.

no. 30-1 bur. van dit blad

SERVEERSTER, 24 jaar,

zoekt voor seizoen 1965

prettig werk op strand-
terras. Br. no. 29-1 bureau
van dit blad.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

WONINGRUIL
Aangeb.: Vrij huis te

Heemstede. Huur ± ƒ100,-

pjn. Gevr.: Huis of flat te

Zandvoort. Br. no. 31-1

bureau van dit blad.

WEG GRIJS HAAR
Voor ƒ 3,75 per half jaar
houdt uw haar de natuur-
lijke kleur. Borstel het

met crème Marchal.
Gratis folder krijgt U bij:

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

VERLOREN
Gouden Dames HORLOGE
Tegen bel. terugbezorgen
Potgieterstraat 56.

Zo spoedig mogelijk gevr.:

LEERLING-KAPSTER
Dameskapsalon Yvonne.

Haltestraat 63.

VOOR UW 2e NET
Geheel verzorgd.
met garantie.
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

Hout- en Boardhandel

«CENTRUM»
Brederodestraat 1

naast dr. Flieringa

PANNEREKKEN en
KAPSTOKKEN

in bouwpakket
PLASTIC-TEGELS
met kit aan te brengen.

POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
Ronde en Platte
TAPSE TAFELPOTEN
verschillende maten.

PLASTIEK TUINSLANG
enz. enz.

Telefoon 2963 en 2897

RESTANTEN 7. PRIJS
alleen zaterdag/maandag

Ledikanten
80/190 van
49,50 nu 24,75

Ledikanten
130/190 van
90,— nu 45,—

Tafels
Restanten nu
15,95, 9,95, 6,95

Stretch
helanca pan-
talons m. 34/40
van 29,95
nu 9,95

Meisjes pan-
talons wol
versterkt met
Rhovyl, -maat
50/65 6,95

70/85 9,95

&tè&®M$J&R0 Kerkplein

Depot:

HOTEL
„DE SCHELP"

Tel. 4781

Taunus, 1964

drfveyourseïf vw en Simca

meyer's]

verhuur}
I zonder ,

jüi[|| chauffeur/

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

OPRUIMING gebruikte
WASMACHINES met
wringer, vanaf ƒ 37,50.

Zeestraat 37.

AANGEBODEN
voor direct voor perma-
nent: gem. zit- en slaapk.

m. gebr. v. keuken v. 1 of

2 pers. (geen kinderen). Br.

no 27-1 bur. v.d. blad.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ctTapijt en gewatt.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et!, lood 62

et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETF.RSTRAAT 32

TEL. 4376

U belt. wij komen'

WACHT NIET L-'.XC^ii:

Als U toch van ph- 1 b~nt

om een Velo wahm.i -Urne

of combinatie te kopen.

Bel dan even op en U heeft

morgen al dit wasgenot in

huis.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. '10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

VAKANTIE 1965. Buiten-
landse relatie vraagt voor
de vakantie 1965, goed ge-
meubileerde accomodatie
aan de kust. Gaarne brie-

ven met foto's, ^volledige

omschrijving enz. aan Stof-

fel, Postbus 33, Laren N.H.

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

HUISJE TE KOOP GEVR.
± ƒ25.000,—. Aangeboden
bovenwoning, zeer lage
huur. Br. no. 23-1 bureau
van dit blad.

OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN

Auto-verz., W.A.-verz.,
Brand-verz. etc. etc.

Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

TE KOOP: Compleet
DRUMSTEL (slagwerk).

Br. no. 28-1 bur. v.d. blad.

TE HUUR GEVRAAGD
voor de a.s. Paasvakantie:
HUIS of ged. van huis.

Tel. 020 - 50667.

De strijd tegen rimpels
is nu iets heel simpels!
Even behandelen met Mar-
chal Rimpelcorrector
en alle lijnen en rimpels
verdwijnen als bij tover-
slag gedurende 8 uur. ƒ8,75.

Gratis folder
verkrijgbaar bij:

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

WEGGEVLOGEN
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Langs de vloedlijn

Er is niet veel te zien in. een
kleine gemeente, maar wat je

er hoort maakt dit ruim-
schoots goed.

Kin Hubbard (1868-1930)

Jaarvergadering

Zandv. Handelsvereniging
In restaurant „Zomerlust" hield

de Zandvoortse Handelsvereniging
donderdagavond j.1. de jaarvergade-
ring, welke buitengewoon druk be-
zocht was.
De voorzitter, dei lieer H. Hilde-

ring, sprak hierover zijn blijdschap
uit en verwelkomde vervolgens
speciaal de heren Mr. D. Kluijver,
juridisch adviseur van het Hoofd-
bestuur van de Koninklijke Neder-
landse Middenstandsbond en dhr.

J. G. Habold, lid van het hoofd-
bestuur van genoemde bond.

In zijn uitvoerige inleiding, waarin
diverse Middenstandsaangclegen-
heden door hem werden aangesne-
den, verklaarde de voorzitter zich

een voorstanders van het invoeren
van een zgn. „Kurlax", mits de
opbrengst uitsluitend bestemd zou
worden voor recreatieve doeleinden
en niet gedeeltelijk in het een of

andere gemeentelijke potje zou ver-
dwijnen.
Spreker vroeg aandacht voor de

winkelcentra, die in Zandvoort-
noord en in het Boulevardcentrum
zullen ontstaan en sprak de hoop
uit, dat de Zandvoortse winkeliers
— die tenslotte voorrang hebben —
begrip zouden tonen voor de moge-
lijkheden, die deze nieuwe winkels
in het zich steeds uitbreidend Zand-
voort bieden. Spreker hield ten-
slotte een krachtig pleidooi voor
zeer nauwe samenwerking tussen

de R.K. Middenstandsvereniging
„De Hanze" en de Handelsvereni-
ging en stelde zich als doel voor
ogen, dat in 1968, wanneer het 60-

jarig bestaan der vereniging in

Zandvoort wordt herdacht, ter ge-
legenheid waarvan het congres van
de Bond in Zandvoort zal plaats

'vinden, de gehele Zandvoortse Mid-
•*dfenstana~georga*n£seerd'Zou ïijn.

Erelid geïnstalleerd.

Vervolgens ging de hoer Hilde-
ring over tot de installatie van de
heer P. Schaap tot erelid der vereni-

ging, in verband met zijn grote
verdiensten, gedurende meer dan 40

jaar aan de vereniging bewezen.
Spreker huldigde de heer Schaap
in hartelijke bewoordingen en
speldde hem daarna het erelidmaat-
schap-speldje van de Z.H.V. op,

terwijl zijn echtgenote bloemen ont-

ving. Namens het bestuur overhan-
digde de voorzitter het nieuwe ere-

lid een electrisch scheerapparaat,
vergezeld van een persoonlijk

cadeau, voor de altijd prettige sa-

menwerking, gedurende tal van
jaren.
Het hoofdbestuurslid, de heer Ha-

bold, huldigde hierna de heer
Schaap ook om zijn grote verdien-
sten voor de bond, waarvoor hij

zich altijd ten volle had ingezet.

Spreker schonk hem daarbij een
ingelijste oorkonde van het Hoofd-
bestuur, die slechts bij hoge uit-

zondering worden uitgereikt, als be-
wijs van verdienste voor hetgeen
gedurende 40 jaar voor de Midden-
stand in het algemeen en voor de
K.N.M.B. in het bijzonder, werd ver-
richt.

Ontrerd dankte de heer Schaap
voor al dit huldebetoon en gaf
daarna in een geestige speech een
historisch overzicht over de 40 jaar
bij de georganiseerde middenstand,
om tenslotte dank te brengen aan
de bond, het bestuur en de leden,

voor de onderscheidingen, die hem
ten deel waren gevallen.

Installatie jeugdbestuur.

Daarna installeerde de voorzitter

het jeugdbestuur, vertegenwoordigd
door mej. Koclcmy en de heren E.
Brokmeier, E. Jongsma jr., 1'. Kerk-

.WURF-PRAET"

WULMJM v.cL WURFF:

Ien strandtent maekt nog

gien zeumer.

man en W. van der Sloot. Spreker
wees erop, dat deze installatie in
middenstandskringen een primeur
betekent voor Nederland en schonk
namens het bestuur een voorzitters-
hamer, daarbij de verwachting uit-

sprekend, dat van dit jeugdbestuur
veel mag worden verwacht.

De heer E. Jongsma jr. hield een
uitvoerige installatierede en zette
doel en streven van de thans geor-
ganiseerde jongeren uiteen, die thans
ongeveer 40 personen omvat en en-
thousiast met het seniorenbestuur
hoopt samen te werken.
De heer Van Houten jr. deelde

mede, dat woensdagavond j.1. reeds
bij „De Hanze" eveneens een jeugd-
groep werd gevormd van ongeveer
30 personen en sprak de hoop uit,

dat deze Katholieke jongerengroep
zeer nauw met de jeugdgroep van
de Z.H.V. zou mogen samenwerken.
Mr. D. Kluijver, sprekend namens

het hoofdbestuur van de Bond,
wees erop, dat de oprichting van
deze jeugdgroep een bijzonder mo-
ment betekent voor de gehele mid-
denstand in ons land. De K.N.M.B.
is op deze eerste jeugdafdeling zeer
trots en ervan overtuigd, dat het
experiment zal lukken, gelet op het
enthousiasme, dat deze jongeren
bezielt. Hun werk zal door de K.N.
M.B. met grote interesse worden
gevolgd en in het bondsorgaan zal

er de volle aandacht aan worden
besteed, terwijl men ervan over-
tuigd kan zijn, dat dit initiatief

door de Bond volledig wordt ge-
steund.

' Jaarverslag secretaris.

Dit "jaarverslag liet een optimis-
tisch geluid horen, mede dank zij

een uitstekend seizoen. Er is sprake
van een gezonde, . steeds groeiende
vereniging, doch naar de mening
van de secretaris zal het noodzake-
lijk blijken te zijn, binnen niet te

lange tijd tot verhoging van de
contributie over te gaan.
Nadat aan de penningmeester

over het afgelopen jaar décharge
was verleend, werd een nieuwe
kascommsisie benoemd, bestaande
uit de heren E. Jongsma jr., J. Wa-
terdrinker en B. Balledux.

Het jaarverslag van de penning-
meester liet een gezonde financiële
positie der vereniging zien met een
flink batig saldo. Verschillende vra-
gen werden daarna nog over het
financiële overzicht gesteld.

Bestuursverkiezing.
De heer I. S. Dikker en H. F.

Hose traden periodiek af. Voor de
heer Hose waren twee tegenkan-
didaten gesteld, namelijk de heren
J. A. C. Goos en J. F. E. v. Houten
sr. Daar voor de heer Dikker geen
tegenkandidaten waren gesteld.werd
deze bij acclamatie herkozen. In de
plaats van de heer Hose werd de
heer Van Houten benoemd. De
voorziter bracht de heer Hose dank
voor hetgeen deze gedurende 9 jaar
in het belang der vereniging had ge-
daan en installeerde vervolgens de
heer Van Houten als nieuw lid van
het bestuur.

Zakengids.
De heer I. S. Dikker deed hierna

mededelingen over de nieuwe za-
kengids, die binnenkort, in elk ge-
val dit voorjaar, door de Z.H.V. zal

worden uitgegeven. Het zal een aan-
trekkelijk boekje worden van ver-
moedelijk 52 pagina's, met een arti-

kel van de burgemeester van Zand-
voort over de toekomstverwachtin-
gen voor de badplaats. Het zal huis
aan huis worden verspreid en daarna
regelmatig aan nieuwe inwoners
worden toegezonden. Verschillende
meningen rondom deze zakengids
ontlokten daarna nog een vrij lang-
durig debat.
Na enkele mededelingen van de

Congrescommissie en het behande-
len van de rondvraag, sloot de
voorzitter deze geanimeerde bijeen-
komst, toen het middernachtelijk
uur reeds geruime tijd geslagen
had. K.

EEN MOOI,
MAAR MOEILIJK BEROEP
Onze oud plaatsgenoot, Ds. H. A.

J. Haan, sinds ongeveer 12 jaar
predikant bij do Evangelisch Lu-
therse Gemeente in Leiden, heeft
begin van deze week een beroep
ontvangen naar genoemde gemeen-
te Amsterdam.
Voor Ds. Haan, in Leiden zeer

gevierd en geliefd, een ongetwij-
feld moui maar zeer moeilijk be-
roep, dat hem voor een zware be-
slissing stelt.

HET NIEUWE BUSSTATION
Begin van deze maand zal een

aanvang worden gemaakt met de
riolerings werkzaamheden in de
omgeving van het tramstation ten
behoeve van de bouw van het
nieuwe busstation van de Noord
Zuid Hollandse Vervoer Maat-
sohappij.

De
Veenendaalse
Haltestraat 55 Telef. 2839

1e keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8V»-1

1

98 et.

Allecnverkoop in Zandvoort

van Hollandia onderkledlng.

VIERING BEVRIJDINGSDAG
Onder auspiciën van de Oranje-

vereniging- „Zandvoort" kwam vrij-

dagavond in de raadzaal te Zand-
voort een aantal daartoe uitgeno-
digden bijeen onder voorzitterschap
van de heer J. R. Oostenrijk, ten-

einde te komen tot oprichting van
een plaatselijk comité „Viering be-
vrijdingsdag 1965", dat zich belas-

ten zal met de organisatie van de
feestelijkheden rondom en op bevrij-

dingsdag 1965.

De avond beperkte zich nog tot

het voeren van oriënterende bespre-
kingen, waarbij verschillende sug-
gesties en voorstellen ter tafel wer-
den gebracht die door het klein
comité nader zullen worden bestu-
deerd en uitgewerkt.
Op vrijdag 12 februari zal men

opnieuw bijeenkomen. Tijdens deze
vergadering zullen de verschillende
ondercomité's worden samengesteld,
die elk voor zich een speciale taak
bij de organisatie van de feestelijk-

heden zullen krijgen toebedeeld.
Wat óe financiën betreft, werd

besloten bij het Gemeentebestuur
een subsidie aan te vragen terwijl

men in principe overeenkwam ook
de bevolking van Zandvoort in te

schakelen bij het bijeenbrengen van
de benodigden gelden, vermoedelijk
door het organiseren van een huis

aan huis collecte.

ALARM-OEFENING
RESERVEPOLITIE
Het korps reserve gemeentepolitie,

te Zandvoort hield vrijdagavond
met de reservepolitie uit Monster
een avond-alarm oefening in de
duinen hoofdzakelijk binnon het
circuit.

De Zandvoorlers haddeu een
streepje op hun collega's voor,

doordat ze dit terrein op hun
duimpje kenden, terwijl het voor
de „Monster-mannen" een kwestie
van zoeken en tasten was.
Dit nam niet weg, dat allen over

de afloop zeer tevreden waren en
de koffie, die daarna geschonken
werd, had ook de kou vlug verdre-
ven. De korpschef van politie uit

Monster en de waarnemend korps-
chef uit Zandvoort, de heer J. C.

van den Berg woonden de oefening
bij, die besloten werd met do prijs-

uitreiking van de schietwedstrijden,

die de vierde Repoza nachtoefening
op 15 januari besloot.

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L. Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

beren haar'

verzorger

.TAHWt'yfofrfc'

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

„Slïiatroö" Cabeïmc
.{29e butófeamtr ban ZanlbootO

UK"

3ntiem boeltje (n bet restaurant

Naast ons grote Saté-succes
nu ook originele Hamburgers

en Cheeseburgers.

At&olcM T/weewe-!

Het is fijn,

in de Albatros te zijn!

Beter slaagt

U bij

„'t Ihteriewf'
Stationsplein 15 - Telef. 3346

voor:

BANKSTELLEN

HUISKAMERS

SLAAPKAMERS

SLAAPBANKEN

EETHOEKEN

BERGMEUBELEN

etc.

Radiatoren en
Plintverwarming

.TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

. TJ kunt. toch ook rekenen en

_:, ; vergelijlu*n !

20% KORTING
•"';"&•';> op alle

stoomgoederen

mits pebr&cht en gehaald by

"CHEM. WASSERIJ en

KEYSER tt

KERKSTRAAT 2G - TEL. 2653

7 Ook vaör stoppate

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand

februari 1965
elke zaterdag:- en zondagavond

Het bekends Televisie-,
Dans- en Showorkest

Meteoor-
kwartet

<v ->>

«

', i\ »itv£

Vöóc de nieuwste,

fn&ddtap&ds
Herfst en winier-
modellen '64-'65

SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Belangrijke
mededeling
voor

Fiat-
(en voor hen, die dit gaan worden).

N.V. Autobedrijf Van Yperen te Zandvoort zal voortaan de be-

langen van Fiat-rijders in Zandvoort en omgeving gaan beharti-

gen, wat betreft

betrouwbare reparaties en
stipt-ep-tijd service

Maar óók de belangen van toekomstige autorijders, wat betreft

de aankoop van

FIAT AUTOMOBIELEN
Zij kunnen kiezen uit een range van 23 FIAT-typen. Voor iedere

' beurs, voor ieder doel is er een Fiat.

Vraagt vrijblijvend proefrit bij:

Ü
V
AM

U
VnC

D
n
R
CM PARALLELWEG 34

VAN YPEREN zandvoort

ZANDVOORT TEL
-
2391

(waar de sortering auto-accessoires nog altijd uniek is!).

Bodhoid Het nieuwste hotel aan de kust

Boulevard Paulus Loot 1, Tel. 4941

In de Hotel Ear
en Indonesische zaal Casino-
entertainment

WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Geopend:

's Zondags van 8-7 en 8-2.30 u.

Overige dagen van 5-3 uur.

Iedere vrijdagavond: „SATURNE-SURPRISE".

Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 inel. bel.

Vrijdag-, zaterdag en zondag 's avonds
optreden van het SATURNE-TRIO.

Technisch Bureau FEENSTRA.
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serlo

1961

48 «na. beeld ƒ 728,»-. 59 om. beeld / 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS In kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook In overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 189,-^ -°-*M37 ƒ fl9,_

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Dranken bestellen? OHHO
Brokmeier bellen! L\J\)L

's Maandags gesloten.

I
Bollen

gemêleerde wol
van ƒ 1,55

NU per bol van 50 gram 98 ot.

NYLONS, alle maten 98 et.

De Wolbaai
Haltcstraat 12a - Telef, 2099



Na Uw wandeling een kop soep of een
kop koffie met een moorkop bij: ^UnkzC Café-Restaurant Geopend van 10-6 u. 's Maandags geslote*

RAADHUISPEIN 1 - 'TELEFOON 3820

DAMES, WIJ VKAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

I

750 gram Schoudercarhonade f 3,95
500 GR. LENDE-ENTREC6TE f 4,25

750 GR. DOORR. OSSELAPPEN f 3,95

750 GR. RIBLAPPEN ƒ 4,95

250 gr. gekookte worst 95 et. 150 gr. pekelvlees . . . . 98 ot.

250 gr. leverworst . . . . 80 et. 150 gr. gelard. lever 98 et.

150 gr. ham 98 et. 150 gr. gebr. gehakt 68 et.

150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25 150 gr. pork 65 ot.

150 gr. Cervelaatworst 85 et. 150 gr. Gebr. Rosblef ƒ 1,25

HOTEL SOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 6 en zondag 7

februari, 8.30 uur:

Het Orkest

The Ambassadors
•

In ons internationale cabaret
en varlété-programma:

Karl and Karina
Een fenomenaal Engels
akrobatisch danspaar

Teresiia de Alba
Spaanse zangeres

I

Zondag Matinee van 3-6 uur,
met volledig avondprogramma

#

AMWOPOLE
ZATERDAG 6 en ZONDAG 7 FEBR. - 8 UUR

De man die doorvocht
met Steve Mc. Queen en Robert Wagner. ,

De een voelt zich gelukkig bij 'n vrouw, de
ander bij de oorlog. Naar de roman „The war
lover,". Toegang 18 jaar

ZONDAGMIDDAG - 2 30 UUR

Twist around the ciock
met Chubby Checker en Vicki Spencer.

De film over de nieuwste danssensatie, met
Amerika's grote Twiststerren. Toeg. alle leeft.

*7êé! 2550

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p.kg. Wij kopen lood,
zink, koper enz. tegen de hoogste beurswaarde.
Verder: kranten, tijdschriften, karton, tapijt,

gewatt deken, geysers, baden en haarden, tegen
de hoogste waarden.

wy roden elke dag in Zandvoort.
Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 SCHELPENPLEIN 18

Wegens huwelijk der tegenwoordige
is bij ons plaats voor een J

Ie verkoopster
Leeftijd tot 21 jr. Zeer goed salaris.

Geen seizoenoverwerk.

MERKELBACH
Speelgoed, foto- en strand art, souvenirs

KERKSTRAAT 6a

Jlestawtant JUda
Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS
f S9SO - f 7,SO
en f E£,00

By elk diner een fles wijn per persoon gratis!

SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWBZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tydig Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften,
partijen en verenigingsavondjes.

Metselbedrijf
§4. Vermaat
Grote Krocht 35 - Telef. 2784

Alle voorkomende
metselwerken
Dakwerken en verbouwingen.

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist In klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973

Grote collectie VLOERBEDEKKING van ƒ8,50 af

Een speciale

«LEBRU»
Het adres voor U!

KINDER SUèDE WANTJES ƒ2,90

DAMES SUèDE WANTEN . . ƒ 3,25

KINDERTUIGJES, vanaf .... ƒ 2,20

BOODSCHAPPENTASSEN
van ƒ 8,50 voor ƒ 5,95

Wy hebben een grote sortering in
portemonnaies en portefeuilles.

Knie- en elleboog beschermers.

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12

t.o. Consultatiebureau

Zaterdag-reklame
Deze week:

4 HAZELINO's ƒ 1,40

250 GRAM BOTERKOEK ƒ 1,75

250 GRAM ALLERHANDE ƒ 1,13

200 GRAM STERBONBONS , 95' et.

GEItSTEBROOD, HET GEZONDE BROOD,
OOK BIJ ONS VERKRIJGBAAR!

Brood-, Koek- enCEVCEklED
Banketbakkerij )C T jEPIEK
HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!

Vraagt vrijblijvend offerte.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk
Ook verkoop van verf, glas, behang
en huishoudelijke artikelen.

SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 2457

Voor Uw drukwerk;

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. I. &<w»e*f'

Zandvoorls enige volledige
rijschool

N.S.U. Prinz 4,
'

D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
'VESPA-Scooter.

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

LA VIANDE
KLEINE KROCHT 1 TELEFOON 2432

1 LITERBLIK ERWTENSOEP
(Stegeman) Overheeriyk! Slechts ƒ1,19

PAARDENVLEES:
HEERLIJKE LAPPEN . . . . ƒ2,20 en ƒ2,75 500 gr.

BIEFSTUK-HAAS 90 et. 100 gr

AFSLAG VARKENSVLEES
DOORR. VARKENSLAPPEN v.a. ƒ 2,20 500 gr.

SCHOUDERKARBONADE ƒ2,78 500 gr.

RIBCARBONADE ƒ 3,10 500 gr.

HAASCARBONADE ƒ 3,25 500 gr.

Weekend-reclame vleeswaren.

Een goede beurt
Ons eerste elftal heeft met de

beide wedstrijden tegen Celeritudo,
(zondag een week geleden thuis en
j.1. zondag uit) bepaald een goede
beurt gemaakt. Het waren beide
wel heel magere 1-0 overwinningen,
maar die brachten ons toch 4 punten
in 't laatje en deden ons niet min-
der dan 3 plaatsen op de competi-
tie-ranglijst stijgen.

We hebbon nu 11 punten uit 13
wedstrijden en weliswaar zijn we
in theorie de gevaarlijke degradatie-
zone nog niet uit, maar in elk ge-
val is dat gevaar heel wat minder
geworden. Dat geeft de burger moed
mensen! We hebben nu in elk ge-
val kunnen vaststellen, dat we in
ons eerste een taai volhoudend en
volhardend elftal hebben dat zich
niet laat terneerslaan door aller-

hande tegenslagen.
Daarom ook zien we de komende

periode met vertrouwen tegemoet.
Er staan nog heel wat lastige wed-
strijden op het programma, voor
deze competitie is uitgespeeld en
een topplaats lijkt er met meer in

te zitten, doch persoonlijk ben ik al

dik tevreden wanneer we wat bo-
venaan in de middenmoot eindigen
en daarop is alle kans. Tenslotte
werd het kampioenschap toch pas
gepland voor de volgende compe-
titie als bekroning op de viering
van het zilveren jubileum? K.

Tien jaar supportersvereniging
Het is een daverend feest gewor-

den, de viering van het tweede lus-

trum van de Zandvoortse suppor-
tersvereniging „Geel-Blauw", die
zaterdagavond j.1. in restaurant
„Zomerlust" plaats had. Men kwam
zelfs plaatsen tekort om alle be-
langstellenden te kunnen herbergen.
En dan te bedenken, dat deze

vereniging, die nu weer plotseling

in het middelpunt van de belanstel-
ling staat, enkele maanden geleden
een vergadering uitschreef met een
voorstel van het bestuur, om tot

opheffing van de vereniging over te

gaan.
De heer Engel Paap, voorzitter

van „Zandvoortmeeuwen" herinner-
de daar nog eens aan tijdens zijn

toespraak en achtte het gelukkig,
dat aan dit voornemen geen gevolg
werd gegeven. De steun, die de
Zandvoortmeeuwen-voetballcrs van
deze aktieve supportersvereniging
ondervinden, kan niet worden ge-
mist en neemt een belangrijke
plaats in in de harten van de voet-
ballers. Namens.zijn vereniging bood
"hij de voorzitter van „Geelblauw",-
de heer E. Kerkman een voorzitters-
aan, daarbij de wens uitend dat deze
hamer nog dikwijls zo mogen val-
len bij het vaststellen van belang-
rijke besluiten.
Het feest was begonnen met een

snertma altijd, waaraan ongeveer
140 personen deelnamen en waarbij
voorzitter E. Kerkman een tafel-

rede uitsprak, waarbij hij zich over
de grote belangstelling bij de vie-

ring van dit verenigingjubileum
bijzonder verheugd betoonde.
Met kienen, een verloting en dan-

sen werd tenslotte het feest voort-
gezet, dat eerst diep in de nacht en
dan nog slechs node - beëindigd
werd.

OnrustigeZenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

Carnaval in aantocht
Het Carnaval, dat oorspronkelijk

was vastgesteld op vorige week za-
terdag, moest in verband met de
begrafenis van Sir Wmston Chur-
chill worden uitgesteld en zal nu
worden gehouden a.s. zaterdag.

Het Badhotel verkeert reeds in de
roes van de komende feestvreugde.
De versieringen zijn aangebracht en
brengen weer de echte Carnavals-
sfeer. Het programma bleef onge-
wijzigd. U kent het: ongeveer half

twee aankomst bij het Huis in de
Duinen, begroeting en demonstratie
aldaar en vervolgens omstreeks half

vier aankomst op het Raadhuis-
plein, waar Prins Carnaval met zijn

gevolg zal worden verwelkomd door
de burgemeester. Op het plein vol-

gen dan ook weer verschillende
demonstraties.
Vervolgens rondgang door het

dorp, waarbij enkele bezoeken zul-

len worden afgelegd en omstreeks
half vijf aankomst bij het Badhotel
waar opnieuw acte de presence zal

worden gegeven.
Het= wordt een grote, fraaie stoet,

met verschillende praalwagens en
muziekcorpsen. ' De organisatoren
hebben een laatste beroep op mij
gedaan om U om medewerking te

verzoeken. Laat alle schuchterheid
achterwege en ontvang Prins Brom-
oliejanus met zijn gevolg op uitbun-
dige wijze. Daar houdt hij van,
want tenslotte is het een feest van
jolijt en uitbundigheid. Laten wy,
bewoners van het westen van ons
land nu maar eens laten zien, dat
we ook wel eens een keertje op
fatsoenlijke wijze uit de band kun-
nen springen. En bovenal verzoekt
het intochtcomité om langs de route
zoveel mogelijk vlaggen uit te ste-
ken. Kosten noch moeite werden ge-
spaard om dit Carnaval tot een wer-
kelijk feest te maken, laat Zand-
voort tonen, dat het dit waardeert!
Vóór het overige verwijs ik U

naar de in dit nummer voorkomen-
de advertentie Voor nadere byzon-
derheden. K.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 en 19.00 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne

HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.

Zondag a.s. 11 uur: Ds. C. de Ru,
(Collecte voor het Werelddiakonaat)
Het huis in de duinen:

19.30 uur: Ds. G. K. van der Horst
em. pred.
(uitsluitend v. bewoners tehuis).

Jeugdkapel in het Jeugdhuis.
10.30 uur: de heer J. Lasthuis jr.

19 uur: Jeugddienst in het Herv.
jeugdhuis achter de Herv. kerk,
ter gelegenheid van het 10-jarig be-
staan van de Herv. jeugdvereniging
„De vliegende schotel". Voorganger
Ds. C. de Ru.
Kapel Woodbrookers, Bentveld.
10.45 u. Mej. Da. W.H. Buijs, vicaris.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. J. Hei-
dinga, Ned. Herv., Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Mis-
sen te 7.30 en 9 uur.
Bij" kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.

In de week om 8 uur.

i:ED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.
samenkomst in „Pniël", Zuiderstr. 3.

Spreker J. W. van Zeijl

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5. .

TIEN JAAR
„VLIEGENDE SCHOTEL"
De Hervormde jeugdvereniging

„De vliegende schotel" herdenkt op
woensdag 10 februari het tienjarig

bestaan der vereniging. Ter gelegen-
heid van dit tweede lustrum zal het
bestuur op zaterdag 13 februari een
receptie houden in het jeugdhuis
achter de Hervormde kerk aan het
Kerkplein, van half drie tot half vijf.

Daarna volgt in Zomerlust een
feestavond om 8.15 uur.
Op' zondag 7 februari vindt een

speciale schotelbijeenkomst plaats,

aanvangend om 7 uur, waarin zal

spreken Ds. C. de Ru. Daar de ge-
gevens voor de festiviteiten eerst

donderdagavond in ons bezit kwa-
men, komen wij op dit 2de lustrum
van onze populaire jeugdvereniging
in ons volgend nummer nader terug.

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erby!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Jan Willem, z.v. W. H. van
Keulen en C. A. A. M. Stokman.
Reina, d. v. J. Heemskerk en A.
Doppenberg.

Geboren buiten de gemeente: Jan
Hendrik, z.v. J. H. Brouwer en E.

de Groot. Pauline, d.v. G. Jager
en L. W. Koopmans. Norbert Oc-
tavianus, z.v. C. G. van Haaster en
A. J. van der Velden.

Ondertrouwd: J. J. Vermeij en I.

van den Berg. 'H. J. Puschmann
en M. L. Vosse.

Gehuwd: J. M. Fransen en C. M.
Suijkerbuijk.

Overleden: Teunis Dubbeldam, 73 jr.

geh. m. A. Bouman. Marijtje
Schaap, 77 jr., ongeh. Anna E.
Starrenburg, 62 jr., geh. m. P.
Herfst. Johannes J. Philips, 90 jr.

geh. gew. m. W. H. Kraak (wonen-
de te Haarlem).

Overleden buiten de gemeente:
Dirkje Draijer, 53 jr., geh. m. J.

Schrander. Arie Paap, 55 jr., geh.
m. H. Hoekstra.

H O O
februari

1 H.W. L.W.

7 7.11 2.30

8 7.53 3.—
9 8.35 4.—
10 " 9.28 5.—
11 .10.34 6.—
12 12 02 7.—
13 0.52 9.—
Samengesteld

G W A T E R
Strand

H.W. L.W. berydbaar

19.261 15.— 11.00-17.30
20.11 16.—
20.59 16.30
22.03 17.30

23.21 18.30—.— 20.—
13.21 21.2^

12.00-18.00

12.30-19.00

13.30-20.00

14.30-21.00

16.00-23.00

5.00-11.00

door P.v.d.Mye KCzn.
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S . Inplaats van kaarten
| Op woensdag 17 februari

f hopen onze geliefde ouders
% en grootouders

|
C. G. BLUIJS

I en
I M. E. BLUIJS-
I VAN HONSCHOOTEN
O
o

|
hun 50 jarig huwelijk te her-

S denken. g

: Tevens vieren zy op deze dag |

| het 50 jarig bestaan van café j

|
Neuf in de Haltestraat no. 25. f

|
• Hun dankbare zoon . •

% Kees - ••- - ' i
o * •

;
' en kleinkinderen . •

S - Kees, Martien en Peter. I
o o

• De receptie vindt plaats in |

|
café Neuf, Haltestraat 25, op •

S de jubileumdag van 3 uur-af. S

eoooooooooooo<.»e»0ooooooo*coftoooooaooooo o4(&
Dankbetuiging.

Langs deze weg danken wy allen
hartelijk voor de vele bhjken van
belangstelling, die v4j ondervonden
bij ons 50-jarig huwelijksfeest.

C. Keur. - -

A. Keur-Drayer. - -

v. Ostadestraat 8. . -

Begrafenissen - Crematie's

Rouwkamer

JAC. KQFER
DORPSPLEIN 11 --TEL., 2872.

Verzekering mlNatura -

Inlichtingen geheel' -
:
<

vryblljvend.

Begraafplaats

Westerveld
opgericht 1888

Dit sohone stukje
duümatuur -werd on-
langs uitgebreid met
nieuw terrein, zodat
weer familiegraven be-

schikbaar zUn met nim-
mer vervallende graf-

rechten en altijd durend
onderhoud. Uit het ge-
hele land kiest men
„Westerveld" als'waar-
dlge rustplaats voor

zijn geliefden.

WD geven U .gaarne -

alle gewenste lnllohön--;

gen.

N.V. Begraafplaats

„Westerveld"

Driehuis-Velsen

tel. 02550-8448/8449

-

DOKTERSDDSNST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt vla het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813, •"

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster E. Reitsma,
van Lennepweg 42, telefoon 2382. .

VERLOSKUNDIGE - .

Zondag a.s.: Mejuffrouw Gr Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS ." *

Zondag a.s.: Dr. J. Baljet, Kenau-
"

park 13, Haarlem, tel. 02500-14524.

APOTHEKEN
Van zaterdag 6 t.m. vrydag 12 febr.
na 6.30 uur 's avonds, avond-nacht-
dienst van 18.30-8 uur en zondag-
dienst de Zandvoortse apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.

RAADSVERGADERING
De eerstvolgende openbare ver-

gadering van de gemeenteraad van--
Zandvoort is vastgesteld op dinsdag
23 februari des avonds te acht uur.

GEEN SPREEKUUR r
'

Wethouder J. L. C. Lindeman "is"
1

verhinderd maandag 8 februari a.s.
-

spreekuur te houden-

GEEN SPREEKUUR
De wethouder van Sociale en Cul-

'

turele zaken, mevrouw C. Steriiler-
Tjaden is van 9 tot én met 26 fe-
bruarf'afwezig en zal dus gedurende '

deze periode geen spreekuur kun- *

nen houden. v •>'1 -' --

nieuwe Voorjaars modellen

SCHOENHANDEL Annex reparatie-afdeling

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van §-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS - ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

I \f C7 I I D Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ADVERTENTIETARIEF
losse ' adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p.m.m.

Llefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE

: Voètkündige
SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE

Pedicure - Manicure
Massage

ZEESTRAAT 33

,Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij V aan huis

fff£tfK£ftS>

Autoverhuur D. P. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
• Haarlemmerstraat 2,

TeL 4200 en 3652.

Wij zoeken voor kleuter-
school:" eert nog in goede
staat zijnde PIANO. Als"
U die sta-in-de-weg. kwijt
wilt belt U dan even tel.

2600. Als U schrijft, dan
ook gaarne de prijs ver-
melden. Adres: Gr. Krocht
18, Zandvoort.

Jonge -vrouw, 22 jr., zoekt
WERKKRING voor halve
dagen ;op admin. gebied.

Br. no: 5-2 bur. v.d. blad.

VOOR UW 2e NET
Geheel verzorgd.
met garantie.

Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

WONING.RUIL
Amsterdam - Zandvoort

2 kam." won. Archimedes-
plantsoen. Te bevr. G.Nöl-

v

les, Kanaalwèg 7, Leiden.'

KOOPRUIL. Gr. huis Bloe-
mendaal voor klein' huis
Zandvoort. Br. no. 3-2 bur.
van dit blad.

WEG GRIJS' HAAR 1 <""-

Borstel-zèlf uw grijze ha-
ren weg, zonder hinderlijke
nagroei! Borstel met crème
Marchal. Volkomen -veilig.

Gratis folder krijgt U bij:

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 .- Telef. 2107

GEVRAAGD voor direct
op goede stand gem. HUIS
of flat,^voor tenminste zes
maanden. Telef. aanb. 2524
Zandvoort.

Seizoen 1965. Gevraagd v.

een relatie, voor ^maanden
mei t.m. aug.: 1 zitk., 3
slp.k. en vrije keuken, op
behoorlijke stand in Zand-
voort (6 volw.). Br. met
opg. uiterste prijs -Haar-
lemmerstraat 86.

Zoekt' V een BABYSIT?
Bel 24721

VAKANTIE 1965.' Buiten-
landse relatie vraagt voor
de vakantie 1965, goed ge-
meubileerde accomodatie
aan de kust. Gaarne brie-
ven met foto's, volledige
omschrijving enz. aan Stof-
fel, Postbus 33, Laren N.H.

OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN

Auto-verz., W.A.-verz.,
Brand-verz. etc. etc.

Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

Wasmachine oud of stuk?
Wij ruilen deze in bij aan-
koop van een nieuwe Velo
wasmachine of combinatie.
Deze week nog bij U thuis.

Betaling in. overleg.
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

WO-N i'-N-G ruil.
Aangpto. - in Amersfoort

:

4 kam.flat. en badk. Huur-'
prijs ƒ125,- p.m. incl. CV.
en lift. Gevr.: 4 of 5 kam.
woning in Zvrt. of omgev.
Br.: Foto-Litho inr. Drom-
mel, Noorderduinweg 58,

Telef. 4993.

WERKSTER GEVRAAGD
1 ocht. of midd. peri.week.
Paradijsweg 9, Telef,. 4456
of 3280.

Zo, spoedig mogelijk gevr.:

LEERLING-KAPSTER
of KAPSTER

Dameskapsalon YVONNE
Haltesraat 63

NIEMAND RAADT
TJW LEEFTIJD . . .

als U alle rimpels, lijnen

en" kraaiepootjes verdrijft

met onze Marchal rimpel-
corrector. Werking: onmid-
dellijk. Duur: 8 uur. Prijs:

ƒ 8,75. (voldoende voor
maanden.) Gratis folder bij

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

GEVR. • door wijnhandel:
jong CHAUFFEUR v. be-
stelwerk. Br. met verlangd
salaris nr. 4-2 bur. v.d. bl.

HUISJE TE KOOP GEVR.
± ƒ25.000,—. Aangeboden
bovenwoning, zeer lage
huur. Br. no. 23-1 bureau
van dit blad.

N.A AI MACHINES
Reparatie, taxatie, Inruil.

W. Dratferstr. 12, Tel. 3751

WASMACHINEFABRIEK
heeft gloednieuwe was-
spoel-droogcombinaties met
lichte emaille beschadiging
vaff ƒ 598,- voor ƒ 398,-, of

ƒ 5,- p.week.
l

Schrift, gar.
-

Gratis 1 week op proef.

Vraagt ^folder. WEERA,
Kortenbos 50, Den Haag.
Tel. 070 - 33.28.29.

TER OVERN.: eiken lits-

yum. m. Auping en kapok
matras, 2 nachtkastjes,' di-
van, eiken huisk. ameubl.,
tafel, Queen Anne salon-
ameubl., buffet, trapl. 15

tr., 50 br., vloerbedekking,
tandem m. Berim motor,
ook apart. Alles in prima
staat; 10-2, 'of na 18 uur.
B. Callierstr. 34 b. Kathe-
draal, Haarlem. '

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

WACHT NIET LANGER!
Als U toch van plan bent
om een Velo wasmachine
of -"combinatie te kopen.
Bel dan even op en U heeft
morgen' al dit wasgenot in
. ^- -huis. ., i .-.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

- voort, Tel. 4590 '

TE KOOP: PAPEGAAI,
prachtige jonge vogel ƒ30,-

Tel." 070 - 72 57 93.

WiONINGRUIL
Amstelveen - Zandvoort
Aahgeb.: 4 kam. maison-
nette, garage. Gevr. 2 kam.
flat. Tel. 02964 - 18367.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62
et, zink 55 et Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
.TEL. 4376

• U belt, wij koment

AG Slinger
* GEDIPL. OPTICIEN
[ EBK.ZIEKCNFOHPSUViRflNCIER]

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395

Zoekt U voor 't roken 'n adres
(van vertrouwen?

Dan moet U het op Botman houwen!
Vroeger was 't Drommel, maar

(wat zegt een naam?
't Gaat 'em tenslotte alleen

(om de faam!

SIGAUENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 • - Telefoon 2151

ineyers]
I -.auto',

verhuur)

Depot:

HOTEL
„DE SCHELP"

Tel. 4781

Taunus, 1964

drive yourseil vw-
en Simca

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR — TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

\Moxmm ml
eet méepvvlees en betaaïrninder

WEEKEND REKLAME:
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ZEG MAAR JA ÏEGEN N S U
SnI.s.U. Prins, verkoop Jas. Versteege & Zonen

Pakveldstraat 21 - Telef. 2323

N.9.U. Prinz 4 f 4650,-; N.S.U. 1000 L . f 5750,-; N.S.U. Sport f 5900,-

»Oud worden en
99

Over dit onderwerp spreekt woensdag 10 febr.

a.s., 14.15 uur precies, Dr. A. J. v. LEUSEN,
arts te Velsen, in „Zomerlust", Kosterstraat 5,

alhier.

Aan de piano:
Mejuffrouw H. VAN DOKSTEN.

D« toegang is voor iedereen kosteloos.

Het bestuur van ..Voor Anker".

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-i kolen- en
gashaarden

B©eAL-BECKERS - DAVONKTTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

en service

W'

is er een bijzonder goed
adres: het onze! Wij komen
snel. En -wij laten alleen

warmte acliter. Veel-warm-
te! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haard-
olie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt» .

Esso Olie- en Gashandel ;

Fa.A. KERKMAN&Zn
Van Lennepweg 5, Tel. 3576

ZANDVOORT

Prijzen van verse kip
omlaag

BRAADKUIKENS 500 gram ƒ 2,25 NU ƒ 1,98

BRAADSTUKKEN 500 gram ƒ 2,50 NU f 2,25

PIEPKUIKENS .... 500 gram ƒ 2,25 NU f 1,98

SOEPKIPPEN 500 gram ƒ 2,00 NU ƒ 1,75

SOEPPOULET 500 gram ƒ 2,00 NU ƒ 1,75

MAAGJES 500 gram 75 et.

NEKJES 500 gram 75 et.

DIT IS GEEN DIEPVRIES, MAAR
VERSE KIP' UIT EIGEN SLACHTERIJ

EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 stuks ƒ1,45; middel 10 stulcs ƒ 1*25.

Hele kip aan 't spit f 3,98

Kom dus ook naar:

POELIERSBEDRIJF
CAS van BENTEN

Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

MsmosaS
en vele soorten

voorjaars-
bloemen!
NARCISSEN - TULPEN
KATJES - SERINGEN enz.

BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.
KASTANJETAKKEN.
Bestelt reeds nu Uw
BLOEMZADEN

Bioenienhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ESke dag verse bloesden!

"Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten.- Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- cu GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Voor Uw

Gerstebrood

' daar slaagt U!

Kóstverlorenstrciat 49
Zandvoort 'TeK 4492

Uw extra aandacht
vragen wij U voor onze specialiteiten

rauwe rookworst 50 et. per 100 gram
leverworst 30 et. per 100 gram
gekookte worst 44 et. per 100 gram

Eigen fabrikaat.

Slagery D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..

Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939

ZANDVOORT

?*

HORLOGER
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Het adres voor

Zaanse klokken
en

Stoelklokken
VOORDELIGE AANBIEDING:

Etuiwekkers f 15,—. Prima merk. Volle garantie.

KOOPT UW HORLOGE BIJ ONS!
Nergens betere service.

EIGEN REPARATIE ATELIER ,

MET ELECTRONISCHE APPARATUUR

Autofinanciering
Assurantie en financieringskantoor

J. F. FOLKERS
_ „ . ... Speciaal voor Uw
Dr. Schacpmanstraat 1 auto-, motor- en .

Tel. 4580 - b.g.g. 3283 bromfietsverzekering

X ivioaerne coupe

X Solide stoffen

X Perfecte afwerking

X Veranderingen gratis

X 100°/o service

X Scherpe prijzen

Wij brengen U
een ruime sortering

COSTUUMS

SPORTCOLBERTS

BLAZERS

FANTALONS

OVERJASSEN

REGENJASSEN

JACKS

OVERHEMDEN

SPORTSHIRTS

PULLOVERS

DASSEN

TRUIEN

SJAALS

SOKKEN

,enz. enz.

iJS&ÖO€%-
.SPECIAALZAAK VOOR."
HERENMODE èrt HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3136

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Assurantie Kantoor .

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. . BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Originel*

HANAU-hoogtezonnen!
De beste1

ter wereld!

Reeds van ƒ129,- af!

Vraagt demonstratie!

Drogisterij-Parfumerie

B<>ouwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Voor

verhuizingen

en transporten
door het gehele land

P. KERKMAN
Kostverlorenstr. 1 - Tel. 3399

BIJ 250 GRAM KOFFIE
EÈN BUK DE GRUYTER

SNBJHIERKDHI X
OP WAARDEBON BLAD VOOR DE HUISVROUW *

?%-

GOED
KOPER

+*&\

F;

ELK 3e PAKJE DE GRUYTER

SOEP IV

*4

KEUZE UIT ló" SOORTEN

DE GRUYTER
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KONINGSKOEK
VAN 75 VOOR SLECHTS

U t #•
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ELK 3e PAK DE GRUYTER

WASM IDDEL
KEUZE UIT ALLE SOORTEN

GRAI1S
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Eén diep gezonken Wereld
De bouw van. het' circuit van
Zandvoort ving aan ongeveer
één jaar voor het uitbreken
van de oorlog en niet, zoals

dat nog wel eens wordt ge-
dacht, in de oorlogsjaren zelf.

Het was oud burgemeester
H. van Alphen die deze bouw
wist te bewerkstelligen.

Het was een -gevolg van
het . feit, dat reeds enkele
jaren achtereen, naar ik meen
in 1937 en" 1938 autoraces
werden georganiseerd op een
wegcircuit in Zandvoort-'
noord, langs de Vondellaan,
Nicolaas Beetslaan en Van
Lennepweg. Een met stro-

balen afgezet wegcircuit, dat
toen reeds grote belangstel-

ling trok en zelfs bezocht
werd tijdens een race door
Prins Bernhard. Deze be-
langstelling gaf de stoot tot . ^ .

.

de aanleg van het circuit, zo- £*.?
als wij dat thans kennen en **

;1£*C"
waarvan bijgaande uit een > * --' ^
vliegtuig .genomen foto U een
fraai overzicht biedt, een
plaatje dat ons beschikbaar
werd gesteld door het foto-

archief van Haarlems Dagblad.
Het werk werd in - 1939 aange-

vangen en uitgevoerd in werkver-
schaffing door de Nederlandse
Heidemaatschappij (toen nog niet

Koninklijk). Bij het uitbreken van
de oorlog kwam het werk stil te

'leggen, doch werd in de1 bezettings-

jaren met horten en stoten voort-

gezet. Het heeft mij altijd Verbaasd,
dat de Duitsers hiervoor toestem-
ming gaven. Een gemakkelijk kar-
wei was het niet. Alles werd met
de hand weggegraven en in krui-

wagens verplaatst. Er reden wat
lorries op een rails, maar een loco-

motief was er niet, zodat, wanneer
de lorries waren volgestort met
zand, deze met de hand moesten
worden voortgeduwd. De verdien-
sten waren 'al evenmm'grööt. Degene
die twee tientjes per week kon
halen, was al. een hele Piet.

Naarmate de werkvoorschriften
voor de arbeiders strenger werden,
werd het op gang houden van het
werk steeds moeilijker. Er kwam
een voorschrift, dat men aan het
object slechts . werken mocht, wan-
neer men was afgekeurd voor werk
in Duitsland, hetgeen tot gevolg
had, dat in de laatste oorlogsjaren
hoofdzakelijk oudere mensen en af-

gekeurden hier werken konden. De
afbraak bleek tóch nog ergens goed
voor, want de bergen puin die er-

door ontstonden, werden gebruikt
voor het verharden van de race-

baan. Ik heb me er in die jaren
meermalen over verbaasd, hoe het
mogelijk was dit gigantisch karwei
onder zulke beroerde omstandig-
heden voort te zetten. Degenen, die

het niet hebben meegemaakt, heb-
ben er eenvoudig geen voorstelling
van, hoe hier op de meest primi-
tieve wijze werd gewerkt, terwijl

vlak: erbij de bunkerbouw ge-
schiedde met de meest moderne
hulpmiddelen, die men in deze tijd

. kende. Het was wel een enorme
tegenstelling.

Er is mij wel eens gevraagd, of er
in. die bezettingstijd in het uitge-

storven Zandvoort, waar strand en
zee verboden terrein waren, nog
iets te beleven was. Daarop is het
moeilijk een antwoord te geven.
Voor degenen, die aktief bij de be-
zetting betrokken waren, hetzij als

voorstander of als tegenstander, was
elke dag een nieuwe belevenis.
Het leven had iets avontuurlijks en

• nooit wist men tevoren, wat de
nieuwe dag brengen zou.

In volgende artikelen hoop ik

daarop nog wel nader in te gaan.
Maar als U het „beleven" bedoelt
in de zin van vermaak, dan zijn we
gauw uitgepraat. De eerste jaren
probeerden de plaatselijke vereni-
gingen nog' wel zo veel mogelijk de
boel op gang te houden, maar
naarmate de bevolking "terugliep,

bleek dit
! 'onmogelijk, omdat teveel

leden werden geëvacueerd en de
klap op de vuurpijl was het lid
móeten worden van de „Culturkam-
rriér", waarvoor de meeste Zand-
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voortse verenigingen bedankten,
voor zover zij hun aktiviteiten nog
niet hadden gestaakt Een der eer-
ste, die toen stopte, was de toneel-
vereniging „Op hoop van zegen",
die daarop clandestien gedurende
de verdere bezettingstijd 'in Haar-
lem bijeenkomsten belegde en zo
het onderling contact wist te be-
waren.
De Zandvoortse toneelvereniging

„Ons toneel" vroeg en verkreeg toe-
stemming om — naar ik meen begin
1944 — ten behoeve van de Zand-
voortse inwoners, die geen enkel
amusement hadden, een opvoering
te geven van het blijspel „Welkom
binnen". Bij die ene opvoering is

het ar die jaren gebleven.

. 'In'»-"theater Monopole - was elke
avond een filmvoorstelling zolang
er nog licht was, hetgeen na sep-
tember 1944 ook niet meer het ge-
val was. Maar het was alias pro-
paganda voor het Nazi-regime,
voorafgegaan door een N.S.B.-
journaal en natuurlijk een Duitse
hoofdfilm, zodat de doorsnee-burger
er gauw op uitgekeken was of er
helemaal niet heen ging.

Over amusement gesproken. Eind
1943 of begin 1944 kreeg Zandvoort
tot aller ergernis een weermachts-
bordeel. Het was de zogenaamde
„Pouffe", waartoe een tweetal hui-

zen aan de Parallelweg op de hoek
van de Dr. Smitstraat achter het
leegstaande kinderhuis „Groot Kijk-
duin" werd ingericht. Deze Pouffe
was.bestemd voor de hier gelegerde
Wit-Russen, dezelfden, die aan het
eind van de oorlog naar Texel
werden overgeplaatst, omdat was
uitgelekt, dat ze hier een opstand
tegen de Duitsers wilden gaan be-
ginnen. Die opstand brak toen uit

nadat men naar Texel was verhuisd
en U kent de afloop: in felle ge-
vechten werden deze dappere Rus-
sen, na dagenlang verbeten te heb-
ben gevochten, door een overmach-
tige vijand verslagen en vrijv/el het
gehele commando werd vernietigd.

In de Zandvoortse „pouffe" was
dan ook geen toegang voor de
Duitse weermacht, uitsluitend de
Russen mochten er naar binnen.
Er waren een twintigtal meisjes,

allen- sjiok gekleed en het ontbrak
deze „dames" letterlijk" aan niets.

Aan het hoofd stond een vervaarlijk
dikke matrone, die „Mutti" werd
genoemd. Bij haar inkopen in het
dorp was ze altijd vergezeld van
een venijnig uitziende hond, een
groot formaat Pekingees, die Chur-
chill heette, waarschijnlijk, omdat
hij -altijd z'n tanden liet zien. Er
waren aparte toegahgsuren voor de
officieren en voor de manschappen.
In ons archief berust nog altijd een
„knipkaart" voor tien bezoeken, een— o ironie — oranje kaart, waarop
nog maar acht knippen bleken te

zijn aangebracht. Ik vond die kaart

,

indertijd op het Stationsplein, die
waarschijnlijk door een Rus ver-
loren was.

Een "ander „Amusement", dat al

evenzeer en terecht de ergernis van
de inwoners opwekte, was het
stichten van een soort café-restau-
rant in het Patronaatsgebouw. Het
was een mysterieuze gelegenheid,
die' eerst om zes uur 's avonds
openging en in 1943 voor het
eerst de poorten opende. Binnen
was alles zwaar afgedekt met
dikke gordijnen en op de tafels

brandde als enige 'lichtbron een
aantal kaarsen. Oorspron-
kelijk bedoeld als een gelegenheid
voor de Duitse officieren, werd het
al spoedig een verzamelplaats voor
bunkerbouwers en hogere weer-
macht. Ik heb altijd de indruk ge-
had, dat de gehele opzet van deze
gelegenheid, de -exploitant boven het.
hoofd groeide. Hij kon niet meer
terug, toen deze weermacht er een-
maal genesteld was. Al spoedig
kwamen er ook meisjes en vrouwen— vanzelfsprekend van verdacht
allooy. Toen de toevoer van spijzen

en dranken schaarser werd, werd
het er ook steeds duurder. Ik her-
inner mij nog, dat men grif drie

Rijksdaalders betaalde voor een ge-
kookt ei en een Rijksdaalder voor
een borrel. Ook een Rijksdaalder
voor een sigaar was geen zeldzaam-
heid. Maar er. bleef steeds volop en
er werden enorme verteringen ge-

maakt. En men had zelfs de onbe-
schaamdheid het grote houten kruis,

dat in dit Patronaatsgebouw boven
het toneel aan de muur hing, ook
in deze zwoele, meermalen van
dronkemans-gelal vervulde ruimte,

te laten hangen. De wereld was in

die dagen, óók in Zandvoort, wel
diep, héél diep gezonken. K.

VAN DE REDACTIE
Wij ontvingen van het actie-comité

Joh. K. een schrijven naar aanlei-

ding van het ingezonden artikeltje

van M. H. Kroonenberg in ons
nummer van vorige week. Daar dit

schrijven eerst donderdagavond in

ons bezit kwam, komt het volgende
week voor plaatsing in aanmerking.

AANGESPOELD
Zaterdagmorgen omstreeks 11 uur

is op het strand ter hoogte van de
van Galenstraat aangespoeld het
stoffelijk overschot van een vrouw.
Door de Zandvoortse recherche

wordt naar de identiteit van het
slachtoffer een onderzoek ingesteld.

LEZING VOOR EN OVER
BEJAARDEN
De Zandvoortse bejaardensociëteit

„Voor Anker" organiseert op woens-
dag 10 februari in restaurant „Zo-
merlust" een speciale middag, waar
dokter A. J. van Leusen arts te Vel-
sen zal spreken over het onderwerp
„Oud worden en 'gelukkig blijven".

Muzikale medewerking aan de
piano wordt r verleend door mejuf-
frouw H. van Dorsten. Alle Zand-
voortse bejaarden (dus ook niet-le-

den). hebben gratis toegang.

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid
der redactie).

Aan mejuffrouw Kroonenberg
Hoewel Uw ingezonden stuk van

28-l-'65 in dit blad niet aan mij is

gericht, ben ik toch zo vrij hierop
te reageren.
Ik kan n.1. niet begrijpen, dat in

een blad dat de christelijke begin-
selen voorstaat, zulke insinuerende"
vragen gesteld kunnen worden, die
er op gericht zijn, een man die
dringend behoefte heeft aan hulp,
in een kwaad daglicht te stellen en.

de hulpaktie te torpederen.
Want als dit niet de bedoeling

is mej. Kroonenberg, dan zou U
geen ingezonden stuk in de krant
hebben gezet met twijfels over de
daden van Joh. K tijdens de tweede
wereldoorlog, maar zelf hebben ge-
ïnformeerd bij de instanties, die U
zo goed schijnt te kennen. Dan had
U niet met vragen, maar met fei-

ten kunnen komen. Dan had U zich
niet op de vlakte behoeven te hou-
den, maar duidelijk kunnen stellen
wat U nu eigenlijk wil. Waarom
bent U niet persoonlijk naar het
aktie-komité gegaan? Bent U bang
voor persoonlijk kontakt? Behoort
U tot die personen, die er een ge-
noegen in scheppen anderen via de
krant een optater te geven, omdat
het anders wel eens verkeerd kon
uitpakken? Als U van mening bent,
dat J.K. in aanmerking komt voor
financiële steun, waarom er dan
geen eer in gesteld dit geld persoon-
lijk voor hem te verkrijgen? Omdat
U deze mening alleen maar opperde
om uw twijfel bij de vragen reeds
gezaaid, beter te doen uitkomen.
Want waarom moeten wij juist hel-
pen als hij recht heeft op „smarte-
geld" of iets dergelijks? Waarom
dan zo'n aktié ontketend? En als

hij geen recht heeft op de door Ü
genoemde bijstand verliest het ver-
zet een held, is alles gelogen en
wordt de mens onder valse voor-
spiegelingen geld afgezet. U. weet
heel goed, dat J.K. zich nimmer als

slachtoffer van het nazi-regiem
heeft beschouwd, en dat hij in een
"góéde gezondheid verkeerde bij z'n

thuiskomst. Ook weet U, dat J.K.
door een auto-ongeluk met bijzon-
dere gevolgen in deze noodtoestand
is geraakt. Als U J.K. werkelijk
wilt helpen zult U iets anders moe-
ten doen. U weet toch wel, wat
hulpverlening is? Dat heeft U toch
ondervonden* tijdens de tweede we-
reldoorlog? Heeft men U destijds

ook vragen gesteld alvorens U voor
hulp in aanmerking kwam? Of had
U als enige joodse vrouw geen hulp
nodig? Hoe bent U dan de oorlog
doorgekomen? Had U relaties met
de bezetter? Of heeft Uw bekering
tot het christelijke geloof tot gevolg
gehad, dat U zich niets meer kan
herinneren van de tijd daarvoor?
Kunt U alleen nog maar de helpen-
de hand reiken nadat U vragen
heeft gesteld? Bedenk dan, dat de
drenkeling door deze methode niet

is te redden en ten dode is opge-
schreven. U als christen moet toch
weten, dat men zijn medemens niet

mag doden, maar dat ge Uw naas-
te moet liefhebben en helpen zo-
veel ge kunt. En als Uw naaste in
nood zit is snelle hulp geboden en
stelt men geen vragen. Dan komt
het op daden aan en heeft U de ge-
legenheid Uw christelijke opvattin-
gen tot uiting te brengen.

Dit is slechts een deel van wat
ik U wilde zeggen, maar het zij ge-
noeg.
Alleen de mensen, die mej. Kroo-

nenberg niet kennen en dus beïn-
vloed kunnen zijn, wil ik vragen
ga door met Uw hulp, opdat Johan
Keur met een gerust hart en zonder
zorgen zijn geneeskundige behande-
ling kan ondergaan en als een ge-
zond en sterk mens kan terugkeren.'

Rotgert Mulder
Westerparkstraat 9

Zandvoort

TONEELVERENIGING
„WIM HILDERING"
De Zandvoortse toneelvereniging

„Wim Hildering" zal op zaterdag
27 maart in restaurant „Zomerlust"
een opvoering brengen van het blij-

spel: „Het begon met Eva". De regie
is weer in handen van Alie Bol.



Voorlichtingsavond
Nederlands Astma Fonds

Astmabestrijding.

Astma, bronchitis en aanverwante
aandoeningen zijn longziekten,

waarbij benauwdheidsverschijnselen
de belangrijkste kenmerken zijn.

In 1959 is mede op aandringen
van Frof. Muntendam de Stichting

het Nederlandse Astma Fonds op-

.
gericht. Dit Fonds stelt zich de
'bestrijding van astma-bronchiale en
andere vormen van astmatisch
lijden in de breedste zin ten doel.

Dit wil zeggen dat het zich onder
meer bezig houdt met bevordering
van wetenschappelijk onderzoek,
steun aan behandelingscentra en
persoonlijke hulp. Het is ook werk-
zaam op sociaal gebied.

Een ieder begrijpt dat voor al deze
uitermate belangrijke hulp handen
vol .geld nodig zijn, namelijk ten
minste ƒ700.000,— per jaar. Eén van
de taken van de Vereniging tot

Steun aan het Nederlands Astma
Fonds is nu om te) helpen dit be-
drag bijeen te brengen. Het is hier-
voor van belang dat plaatselijke
initiatieven ontwikkeld worden.

Afdeling opgericht.

Op 25 januari j.1. werd op een
daartoe in het Gemeenschapshuis
belegde bespreking besloten tot op-
richting van een afdeling Zandvoort
van de Vereniging tot Steun aan het
Nederlands Astma Fonds. Het be-
stuur van deze afdeling is als volgt
samengesteld:

mevrouw M. C. van Fenema -

Brantsma, ere-voorzitster;

mevrouw C. Stemler-Tjaden,
voorzitster;

A. J. Vosselman, secr.-penningm.;

J. C. M. van Eijk;

H. de Haan;
mevrouw E. den Hartog-Ricardo;

mevrouw G. Kok-Bolman;
E. J. Poster.

Voorlichtingsavond.

. Het bestuur wil zijn activiteiten
beginnen met het beleggen van een
voorlichtingsavond. Deze avond zal

gehouden v/orden op vrijdag 26 febr.

a.s. in het Gemeenschapshuis. De
aanvangstijd is-20 uur. De toegang is

uiteraard vrij en iedereen is van
harte welkom. Door Dr. G. J. J.

Veening, arts voor longziekten te

Haarlem en lid van het hoofd-
bestuur der vereniging, zal een cau-
serie gehouden worden over astma
en de bestrijding daarvan, waarna

Bjj feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

„OEFENING STAALT SPIEREN'?
Zowel in februari als in maart

zullen de K.N.G.V. vaardigheids-
proeven' aan onze leden worden af-
genomen. Als juryleden zullen stu-
denten van Cios (Overveen) optre-
den, terwijl de heer Boersma als
afgevaardigde van de bond werd
aangewezen.
Aan de Ned. meisjeskampioen-

schappen, waarvan de vóórwedstrij-
den op 7 februari a.s. in Haarlem
worden gehouden, zal door onze
vereniging worden deelgenomen.
De oefenkorpsen van jongste- en

oudste meisjes, samengesteld aan de
hand van de uitslagen van de
onderlinge wedstrijden, zullen begin
juli in een wedstrijd de beste uit

hun midden aanwijzen.
De gymnastiek-ontmoeting tussen

de dames, heren, jongens en meis-
jesploegen van O.S.S. en Heemstede
zullen op vrijdag 12 mei a.s. in de
Wilhelminaschool gehouden worden.
Verleden jaar werd deze wedstrijd
met klein verschil door Heemstede
gewonnen, zodat O.S.S. thans op
revanche belust is.

De 61e jaarvergadering van O.S.S.
werd vastgesteld op vrijdag 26
maart a.s. in Hotel Keur.

Afd. Volleybal. Uitslagen ge-
speelde wedstrijden: ^
Dames: U.S. (A'dam) - O.S.S. 3-0

Programma komende week: .

V.D.O. (Uithoorn) - O.S.S. 8.30 u. I

hij het afdelingsbestuur zal instal-

leren. Na de pauze zal een bijzonder
belangwekkende film over een ast-

ma-centrum voor kinderen vertoond
worden. Indien U uit enigerlei
hoofde belangstelling voor astma-
bestrijding en -preventie hebt biedt
deze avond een unieke gelegenheid
hier meer over te vernemen.

Lidmaatschap.

Wij willen U echter opwekken
reeds nu iets to doen, en,- wel U op
te geven als lid van de Vereniging
tot Steun aan het Nederlands Ast-
ma Fonds. Dit kunt U doen bij., het
secretariaat van de afdeling, dat
gevestigd is: Brederodestraat 92,

telefoon 3030. De contributie be-
draagt minimaal f 4,— per jaar,

inclusief het periodiek „Contrastma"
en ƒ2,50 per jaar zonder dit blad.
Het secretariaat zal U op verzoek

gaarn e nadere, informatie verstrek-
ken, terwijl het ook documentatie-
materiaal ter beschikking heeft.

VOOR HEN DIE DAMMEN
Zandvoorts tiental promoveert
naar de eerste klas!

In de gecombineerde eerste en
tweede klasse waar Zandvoort dit
jaar in speelt waren wij met V.K.D.
twee uit Haarlem met een gelijk
aantal punten, zeven, op de tweede
plaats geëindigd. Deze gecombineer-
de klasse wordt volgend jaar weer
gesplitst. De beste twee aankomen-
de tweede klassers van dit jaar
spelen dan volgend seizoen in de
eerste klasse H.D.C. 3 was ons reeds
voorgegaan en zodoende moesten
V.K.D. 2 en Zandvoort een beslis-
sings wedstrijd spelen, die afgelo-
pen maandag in Haarlem op „Neu-
traal" terrein bij H.D.C, gespeeld
werd. Reeds korte tijd na aanvang
van de wedstrijd wist ons tiende
bord Eddy Fransen de eerste 2 pun-
ten binnen te brengen, spoedig was
het weer gelijk Leen v.d. Werff
verloor 2-2. Vanaf die tijd liepen
wij steeds uit en kwamen steeds
voor te staan, na veel spanning
bracht Freek van Beem de stand op
10-6. Met nog 3 partijen te spelen
leek de strijd in het voordeel van
Zandvoort te eindigen. De spanning
kwam plotseling terug doordat Cor
Draijer jr.in een geheide remise
stand de fout van zijn leven maakte
en verloor 10-8. De 2 resterende
partijen moesten afgebroken -worden
waarna tot een vergelijk werd ge-
komen allebei remise. Zandvoort
had met 12-8 igewonnen. Hier de
volledige uitslag:

C. Draijer jr. - D. A. Rump 0-2
A. Koekema - R. Kok 2-0
L. J. v.d. Werff-Th. v. Wort jr. 0-2
P. Versteege - G. Hesselman 1-1

J. Ovaa - H. Sassen 1-1
J. v. Dijk - Th. Smakman 1-1

M. Weber - J. v.d. Kroft 1-1
Th. ter Wolbeek - P. Beelen 2-0
F. v. Beem - A. Meijer 2-0
E. Fransen - P. Hesselman 2-0

HET CIRCUIT VAN ZANDVOORT
Naar de directeur van hefc circuit

van Zandvoort, de heer J. B. Th.
Hugenholtz mededeelt, heeft de ex-
ploitatie van de renbaan over 1964
weer een belangrijke stijging te zien
gegeven. Het aantal exploitatiedagen
bedroeg 253 tegen 132 in 1959 en

.204 in 1963.

Het aantal bezoekende voertuigen
was 12.935 tegen 9.074 in 1959 en
11.874 in 1963. Het aantal trainings-
uren bereikte eveneens eeen record-
hoogte, namelijk 261 tegen 160 in
1959 en 113 in 1963. De financiële
opbrengsten van reklame, entrees,
"restaurant, verhuur en training ver-
toonden eveneens een sterke stij-

ging tot een hoogte, die nog nimmer
werd bereikt. Een groot aandeel
hierin had de industrie, die met
researchwerk een groot aantal dagen
vulde. . .

Met ingang van 1 januari 1965 is

het tarief voor een uur trainen op
het circuit voor licentiehouders van
KNAC en KNMV gebracht op ƒ 10,-

gedurende het gehele jaar. Niet-
licentiehouders betalen ƒ 25,-.

Het voorlopige programma voor

1965 werd vastgesteld. De voornaam-
ste evenementen zijn: 17 en 19 april

Nationale sportwagenraces N.A.V.,
eenzelfde wedstrijd wordt ook op
8 mei gehouden. 22 en 23 mei Stan-
daard motorraces KNMV, 5 en 7

juni wederom Nationale sportwa-
genraces georganiseerd door de NAV
20 juni Jubileum wielrennen ,jDe

Kampioen", 3 en 4 juli Autoraces
om de Coupes Benelux, 10 en 11

juli Nationale motorraces KNMV,
16, 17 en 18 juli Grote prijs van
Nederland, voorafgegaan door natio-
nale sportwagenraces, 24 juli ama-
teurkampioenschappen wielrennen
KNWU, 31 juli zes-uurs motorraces
KNMV, 21 en 22 augustus nationale
motorraces KNMV, 28 en 29 augus-
tus Internationale sportwagenraces
NAV, 11 september Sterrendag
KNMV, 19 september tiende PAC-
traditierit met historische auto's,

2 oktober Nationale sportwagen-
. races N. A. V.

ZELBEDIENINGSZAAK
IN, ZANDVOORT-NOORD
De uitbreiding van de bebouwing

in Zandvoort-noord heeft de bewo-
ners van woningen van de woning-
bouwvereniging „Eendracht maakt
macht" herhaaldelijk aanleiding ge-
geven tot klachten omdat in deze
wijk geen nieuwe winkels werden
gesticht. In het uitbreidingsplan
Noorderduinweg is weliswaar een
winkelcentrum geprojecteerd, maar
het zal nog jaren duren voor dit zal

kunnen worden gebouwd en renda-
bel geëxploiteerd.
Teneinde aan de billijke verlan-

gens van haar ledenhuurders tege-
moet te komen en hen ook op deze
wijze service te bieden, heeft ge-
noemde woningbouwvereniging een
noodwinkel aangekocht en van B.
en W. van Zandvoort vergunning
gekregen daarmee een standplaats in
te nemen op het terrein bij de Lin-
naeusstraat.
Deze noodwinkel die uiterlijk op

1 september a.s. zal worden geopend
zal als zelfbedieningszaak worden
geëxploiteerd. Omtrent de keus van
de winkel is overeenstemming be-
reikt met een gegadigde, die zich
al enkele jaren geleden bij de ge-
meente aanmeldde voor de bouw
van een zelfbedieningszaak in het
winkelcentrum Noorderduinweg.

VOOR HEN DIE DAMMEN
Hier zijn we weer met een nieuwe
serie van 5 probleempjes, dit keer
van verschillende auteurs. We stel-
len weer twee prijsjes beschikbaar,
een damboekje van keiler en een
zakdambordje.
De oplossingen kunt U weer in-

zenden na plaatsing van no. 5 aan
C. Draijer jr., Celsiusstraat 48.

Hier komt no. 1. Dit probleempje
zal wel enige hoofdbrekens- met
zich meebrengen, want U krijgt hier
een eindspel dat U tot in de fines-
ses moet berekenen. U kunt dan
zien dat dammen mooi is en als U
ér zich in gaat verdiepen ook nog
wel enige moeilijkheden met zich
meebrengt. Veel succes.
Auteur J. J. v. Tol, Rotterdam.

Wit speelt en wint.

TONEELVERENIGING
„OP HOOP VAN ZEGEN"
De Zandvoortse toneelvereniging

„Op hoop van zegen" zal op dins-
dag 2 en woensdag 3 maart in thea-
ter Monopole opvoeringen brengen
van de:comedie „Blijf zitten waar
je zit".

NIET GESPAARD
In het postkantoor te Zandvoort

werd bij de afdeling Rijkspostspaar-
bank gedurende de maand januari
door 571 personen ingelegd een be-
drag van ƒ 122.000.— en aan 385
personen terugbetaald ƒ 141.000,—. |

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 30 januari:

Alle wedstrijden afgelast.

Uitslagen zondag 31 januari:

Celeritudo - Zandvoortm. 0-1

V.S.V. 2 - Zandvoortm. 3 afg.

Zandvoortm. 4 - T.Z.B. 2 afg.

Alliance 3 - Zandvoortm. 5 2-7

Schoten 8 - Zandvoortm. 7 3-3
Zandvoortm. 8 - Bl.daal 9 afg.

E.H.S. 10 - Zandvoortm. 9. 1-8

O.Gezell. 8 - Zandvoortm. 10 0-2

Junioren:
Alle wedstrijden afgelast.

Programma zaterdag 6 februari:
Zandvoortm. - S.V.J. 15.45 u.

7. D.D.S. - Zandvoortm. 2 15.15 u.

16. S.M.S. 3 - Zandvoortm. 3 15 u.

Adspiranten:
37. E.D.O. a - Zandv.m. a 15.15 u.

49. E.D.O. b - Zandv.m. b 15.15 u.
71. B.S.M. b - Zandv.m. c 15.15 u.
91. Zandvoortm. d - E.D.O. f 15 u.

100. D.C.O. b - Zandv.m. e- 15.15 u.
113. N.A.C. c - Zandv.m. f 15.15 u.

Programma zondag 7 februari:

Ultrajectum - Zandv.m. 14.30 u.

27. Ripperda 4 - Zandv.m. 4 9.45 u.
74. H.F.C. 9 - Zandvoortm. 6 12 u.

90. Zandv.m. 7 - D.S.S. 5 12.30 u.
•111. Zandv.m. 9 - T.Z.B. 5 12.30 u.

132. D.S.O.V. 5 - Zandv.m. 10 12 u.

Junioren:
132. Zandv.m. b .- D.I.O. a 9.45 u.

142. E.D.O. b - Zandv.m. c 14.30 u.

156. Zandv.m. e - Conc. d 12.30 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslag zaalhandbal 30 januari:
Meisjes: Rapiditas - Zandv.m. 2 3-2

. Uitslagen zaalhandbal 31 januari:
Hr.sen.: Z.M. 1 - Blinkert 13-15
Hr. jun.: Z.M. - Blinkert 5-10
Dames jun.: Z.M. 2 - Concordia 2-3

Programma zaalhandbal 6 februari:
Hr.sen.: Concordia 3 - Z.M. 3 19.30 u.
Meisjes: Z.M. 2 - IJmond 3 18 u.

IJmond 1 - Z.M. 1 18.30 u.
Jongens: Z.M. - Blinkert 15 u.

Programma zaalhandbal 7 februari::

Hr.sen.: Zandv.m. 1 - Rap. 2 21.20 u.:

Concordia 2 - Zandv.m.2 17.10 U-
Dames jun.: Blink. 2 - Z.M.1 10.30u. •

.Zandv.m. 2 .-,A.D.O.v2 , 16.10 u. ;

„THE ZANDVOORT BOTS"
Het gehele programma van zater-

dag 30 januari en zondag 31 janu-
ari was voor alle elftallen afgelast-

Programma zaterdag 6 februari:
Adspiranten:

T.Z.B. a - T.H.B. a 15 u.
T.Z.B. b - Schoten c 15 u.
H.F.C. i - T.Z.B. c 15.15 u.

Programma zondag 7 februari:
T.Z.B. 2 - v. Nispen 2 . 12 u.
Ripperda 9 - T.Z.B. 3 14.30 u.
Zandv.m. 9 - T.Z.B. 5 12.30 u..

Sp. Vogels a jun.-T.Z.B. a 14.30 u.

K.J.C. ZANDVOORT
Woensdag jl. werd de vierde,

ronde van het Paastoernooi ge-
speeld. De stand luidt thans:
1. W. Molenaar; 2. H. Lamorée;
3. C. Terol; 4. J. Boom.

K. J. C. „NOORD"
Eind stand in januari is:

1. Mevr. Loos 23963
2. Mevr. Stug 23673
3. G. Kraaijenoord 23510
Mevr. v.d. Meij 23470

BRANDWEER HIELD
JAARVERGADERING, ,,„

Onder voorzitterschap van de heer
P. Pijper hield de Zandvoortse vrij-
willige brandweer haar jaarverga-
dering. Tijdens de bestuursverkie-
zing werd in de vacature, ontstaan-
door het overlijden van de voorzit-
ter, de heer A. Dorsman, de heer
J. van der Kruk benoemd.
De heren H. J. ter Wolbeek en P.

Pijper hadden zich niet meer voor
bestuursvacatures beschikbaar ge-
steld. In hun vakatures werd voor-
zien door de verkiezing van de
heren C. J. van Koningsbruggen en
N. Paap.
De commandant, de heer J. Zeep-

vat deelde mede, dat in de' plaats
van wijlen de heer A. Dorsman bin-
nenkort de heer K. Paap als plaats-
vervanger commandant zal worden -

geïnstalleerd.
Op 13 juli a.s. bestaat de Zand-

voortse vrijwillige brandweerver-
eniging tien jaar. Er zijn plannen
in voorbereiding om dit tweede lus-
trum niet onopgemerkt voorbij te

laten gaan. '
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Langs de vloedlijn

Men doet minder dan men
moet doen, wanneer men niet

alles doet wat men kan.

Thonv b Carlyle (1795-1881)

Kurtax.

In de laatst gehouden vergadering
van de Zandvoortse Handelsver-
eniging sprak voorzitter H. Hilde-
ringzich. uit voor het invoeren van
een Kurtax, mits besteed voor re-
creatieve doeleinden. Ik kreeg niet

- de indruk, dat dit standpunt van de
voorzitter ook het algemene stand-
punt van het bestuur der vereni-
ging was. Tijdens de rondvraag
kwam de Directeur van het Bad-
hotel, de heer J. J. Pas, hierop nog
eens terug en ontwikkelde een ge-
sprek, waarbij de meningen nog al

verdeeld bleken, doch waarbij het
standpunt van de heer Pas stellig;

alle aandacht verdiende. Het onder-
werp lijkt mij voor Zandvoort van
het allergrootste belang en zeker
waard, om hierover eens 'n avondje
te debatteren met allen, die hierbij

direct of indirect betrokken zijn.

Ik meen namelijk, dat het velen
nog niet recht duidelijk is, wat deze
Kurtax eigenlijk inhoudt, in hoe-
verre en op welke wijze deze zou
kunnen worden . geheven, en wat
hiervan de baten en resultaten van
deze baten zouden kunnen zijn.

Wellicht kan de Handelsvereni-
ging, in samenwerking met „De
Hanze", voor een dergelijke ge-
spreks-avond eens het initiatief

nemen. Do heer Pas, die veel studie

van dit onderwerp heeft gemaakt,
zal stellig tot toelichting bereid
zijn en ook de heer Hugenholtz zal

er zeker veel vr or gevoelen, op deze
avond het woord té voeren.
Er wordt thans zóveel over dit

onderwerp in onze gemeente ge-
sproken, dat het de moeite zal lonen
via een dergelijke gespreksavond
eens de algemene opinie te peilen.

...Nieuwe records op_ circuit

!e-ón öpiiicvkölijke" i'ecordverbeté-'

ring op het circuit van Zandvoort
hebben Rob Slotemaker en David
van Lerineti geboekt, toen zij deze
week startten om te trachten het 24-

uurs-record te verbeteren, dat vorig
jaar oktober door het duo Huisman/
van Zalinge gebracht werd op
107.250 km. per uur, met een Volvo.
In hun pijlsnelle Sunbeam Alpine

Tiger zijn ze maandagmiddag om
12 uur gestart voor deze poging tot

recordverbetering, onder leiding van
Maus Gatsonides en waarbij beide
heren elkaar om beurten aan het
stuur aflosten. Na 24 uur onafge-
broken in de baan te zijn geweest,
bleek het oude record aan flarden
te zijn gereden, daar een gemiddelde
werd gemaakt van 120.163 km./u.
Ook alle oude overige tijd-records
sneuvelden, namelijk het 3 uurs
record, <ïat kwam op 123.163 km.
/u., het 6 uurs record dat werd ge-
bracht op 122.526 km./u., en het 12

uur record dat thans 120.369 km.
/u. bedraagt. Er werden in deze 24
uur 687 ronden en bijna 2884 km.
afgelegd. Een hartelijke gelukwens
aan de stoere rijders voor hun zeker
zeer opmerkelijke prestatie, mag
tenslotte niet ontbreken.

Verloien van een zwakke broeder.

Het onverwachte is gebeurd! Met
een 3-1 nederlaag moest ons eerste
elftal zondagmiddag terugkeren uit

Utrecht, na een overigens span-
nende wedstrijd tegen het op de
onderste plaats staande Ultrajectum,
dat verbeten en fel vocht om het
degradatiespook te keren. Het kan
niet worden ontkend, dat ons eer-
ste elftal steeds een beduidend ster- .

kere indruk maakte, doch het voet-
balspel is nu eenmaal wispelturig
en vrouwe Fortuna niet minder, zo-
dat we moesten vaststellen dat ver-
loren werd van een zwakkere broe-

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:

Ik roik 't veurjaer

en ...... de Ae-£riep

Zandvoort vierde
uitbundig Carnaval

Het begint erop te lijken, dat

Zandvoort de sfeer van het Carna-

val, dat zaterdag j.I. voor de 2de

maal gevierd werd en tot 'n jaarlijks

weerkerende traditie gaat worden,

begint aan te voelen. Het ging ook

nu aanvankelijk nog wel wat
schuchter en met de bekende west-

Nederlandse terughoudendheid,

maar 's avonds in het Badhotel

brak de echte Carnavalsleut door en^

werd op uitbundige wijze het feest

van de zotheid gevierd.

De initiatiefnemer en organisator,

de heer J. J. Pas van het Badhotel
heeft hiermee Zandvoort wel zeer
aan zich verplicht want met kenne-
lijke waardering werd deze welko-
me doorbreking van de badplaats in

winterstomming aanvaard.
Doch men heeft nog steeds niet

begrepen, dat de binnenkomst van
een bonte Carnavalsstoet . iets an-
ders betelcent dan het gadeslaan
van een optocht. Van enig daadwer-
kelijk meeleven met deze binnen-
komst van de pret en het pleizier,

van meehossen en meespringen met
de charmante meisjes van de Prin-
sengarde, was ook nu nog geen
sprake. Men beperkte zich tot het
vol bewondering gadeslaan van de
fleurige en kleurige stoet, hoezeer
men daarin ook z'n best deed om
hét publiek in de feestvreugde te

betrekken. Ook waren er slechts

sporadisch vlaggen te zien een ver-
schijnsel waarover de burgemeester
in zijn toespraak tot Prins Carnaval
zijn „ontsteltenis" uitsprak.

'Om twee uur, werd de stoet op-
gesteld aan de Kennemerweg. We-
gens_eenr

sica,fg'ïval in. „Het huis. in.-

de duinen" moest van opstelling

der. Het was wel heel erg jammer
en het kostte ons een paar kostbare
puntjes. We b ften nog, dat TYBB
eveneens verloor' van B.V.C., waar-
door we in elk geval de vijfde
plaats van onderen bleven bezetten.
Maar alle zeilen zullen moeten wor-
den bijgezet om. deze vijfde plaats
— en liever een wat hogere — te

behouden. Er is in de nog resterende
wedstrijden in deze competitie nog
van alles mogelijk, zowel klimmen
op de competitieladder als zakken.
Zondag a.s. komt TYBB op bezoek.
Ook deze club is er — evenals de
onze — alles aan gelegen, deze
ontmoeting te winnen. Het kan dus
een interessante en boeiende wed-
strijd worden. Mogen de onzen erin
slagen, de veile winst in de wacht
te slepen! We wensen ons elftal van
harte veel succes en weinig zenur
wen.

Fietsen door de duinen.

Al was het zondagmiddag koud
en guur op ons circuit, we hebben
met ongeveer een 600 belangstel-
lenden toch wel bijzonder genoten
,van de wielercross, die de Haar-
lemse wielerclub „De Kampioen"
had uitgeschreven in het kader van
de nationale wedstrijden om het
kampioenschap van Nederland. Het
ging, — na interessante vóórwed-
strijden van nieuwelingen en adspi-
ranten — bij de profs-onafhanke-
lijken-amateurs om 7 ronden van
ongeveer 3,5 kilometer. Het uitge-
zette parcours bleek bij uitstek
zwaar, doch na afloop waren zowel
organisatoren als rijders het erover
eens, dat dit duinterrein uitstekende
kwaliteiten heeft voor het uitzetten
van dergelijke wielerevenemcnten.
Er waren stukkon bij, die onmoge-
lijk op de fiets konden worden be-
reden, zodat het rennersveld met
het karretje op de nek tegen steile

duinpaden moest opklimmen en er
waren fantastische afdalingen door
mul zand, waarbij het uiterste van
de rijkunst werd gevergd.

Ket bleek alras, dat slechts de
allersterksten hier opnieuw zouden
kunnen zegevieren. Het ging bij de
eerste plaatsen om Cook van der
Hulst uit Zoeterwpude en Cor Rut-
gers uit Naarden:. Vijf ronden lang
wist eerstgenoemde zijn rivaal voor
te blijven, zij het slechts met ge-
ringe afstand, in de zesde ronde
wist Rutgers hem te passeren, doch
in de laatste ronde wist van der
Hulst in de eindsprint toch nog te

zegevieren, zij het met een slechts
zeer gering verschil. Een spannende
wedstrijd, die bijzonder boeide en
van harte hopen we, dat dergelijke
evenementen, die sport brengen van
de bovenste plank, nog meerdere
malen op het binnenterrein van ons
circuit zullen worden gehouden.
De voornaamste uitslagen waren:
1. C. v.d. Hulst, Zoeterwoude, 25
Ion. in 53 min. 55 sec.; 2. C. Rutgers
Naarden, zelfde tijd; 3. C. van Tol,

Alphen a.d. Rijn, 54 min.; 4. T. v.d.

Valk, Voorschoten, zelfde tijd; 5.

M. Brinkman, Rotterdam 55,25 min.
K.

aldaar worden afgezien en eveneens
van de voorgenomen show.
Na de ontvangst door het organi-

serend comité vertrok men via
Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat
en Grote Krocht naar het Raadhuis-
plein. Voorop politie te paard en
motorpolitie, daarachter in open
auto het comité van ontvangst, fraai

uitgedost met steken en onderschei-
dingen, gevolgd door de in prach-
tige scharlaken rode uniformen en
zwarte ikolbakfcen gestoken Harmo-
nie uit IJmui.len. Daarachter , ver-
scheidene praalwagens waaronder
een geestige wagen over het Satur-
nespel, compleet met croupiers, de
Zandvoortse folklorevereniging „de
Wurf" onderbroken door de „Boe-
renkapel" uit Haarlem en de drum-
band van de Zandvoortse muziek-
kapel, die in de fraaie uniformen 'n

uitstekende indruk maakte en ten-
slotte de praalwagen van Prins Car-
naval, hoog gezeten op een rode
troon, omgeven door de Raad van
elf en geflankeerd door de Prinsen-
garde en daarachter als sluitstuk

„Die tamboerynen van die stadt
Éyndhoven", de indrukwekkend
mooie kapel, tezamen uit ongeveer
80 personen bestaande.

Voor het Raadhuis ontving de
burgemeester, Mr. H. M. van Fene-
ma, na aan het gezelschap door de
heer Pas te zijn voorgesteld, Prins
Bromoliejanus en zijn gevolg. De'
burgemeester had kennelijk bijzon-

der veel schik in het gebeuren en
liet dit in een geestige toespraak
duidelijk uitkomen er daarbij de
nadruk op leggend, dat dit feest van
jolijt tot een jaarlijks weerkerend
gebeui m in Zandvoort moet worden
om er vervolgens op te wijzen, dat
hij dan het volgend jaar voor . het
laatet de ontvangst zou kunnen ver-;

richten, wegens het. bereiken van de
„A.O.W.-leeftijd" in mei 1966. Zijn

mededeling, dat het burgemeesters-
gezin van plan was, zich daarna,
metterwoon in het schone Brabant
te vestigen, werd door de vertegen-
woordigers uit de lichtstad met grote
vreugde ontvangen.
Nadat de traditionele haring was

rondgediend en de erewijn gedron-
ken, verklaarde Prins Carnaval met
bijzonder veel genoegen voor de
tweede maal naar Zandvoort te zijn

gekomen, daarbij de verzekering ge-
vend, dat dit bezoek het volgend
jaar zeker opnieuw zou worden her-
haald. Als aandenken aan dit be-
zoek schonk hij de burgemeester
een gramofoonplaat van de laatste

Eindhovense Carnavalsliedjes, om
vervolgens de burgemeester te deco-
reren met de hoogste orde van het
elfjarig bestaan van de Eindhovense
Carnavalsvereniging en de persoon-
lijke huisorde van de Prins.

Na het uitvoeren van een grote
show door muziekcorpsen en Prin-
sengarde, waarvoor grote publieke
belangstelling bestond, trok de stoet

door de voornaamste dorpsstraten,
na bij Bodega Petrovitch in de
Kerkstraat te hebben gestopt, waar
de Prins en zijn gevolg opnieuw
erewijn kregen aangeboden. Ook
deze rondgang werd een grandioos
succes.

In alle zalen van het Badhotél
brak daarna des avonds van 8 uur
af de Carnavalsvreugde los. De
deelname eraan was nog beduidend
groter dan vorig jaar en er was een
schat van fraaie en originele cos-
tuums te bewonderen.
De jury stond dan ook wel voor

een zeer zware taak om de drie
eerste en tweede en de twee troost-

prijzen toe te kennen. De eerste
prijzen bestonden uit f 150,—, uit

te betalen in fiches van het Satur-
nespel, naar keuze direct in te wis-
selen, of te bewaren voor het be-
proeven van het geluk aan de speel-
tafel. Voor de tweede prijzen was
dit bedrag op ƒ 50,— vastgesteld.

Tenslotte ging de eerste prys

voor het origineelste paar naar de

heer en mevrouw P. Termes als

„Badgastenpaar 1900". Het trio me-
vrouw Bisenberger, mevrouw van
der Car en mevrouw Manders ont-

ving een eerste prys voor de grap-

pigste costuums, namelijk „de drie

apen": Eveneens een eerste prijs

ontving het echtpaar Smulders-Smit

voor het mooiste paar als „Catharina

de Grote".

De tweede prijzen gingen respec-
tievelijk naar Dracula, . (origineelste)

de Kostschoolmeisjes (grappigste) en
het meisje met de mooie wimpers
(mooiste). Troostprijzen ontvingen
Winnetou en het duo Pipi en Popi.
Korpschef J. D. van Maris werd

door de Prins onderscheiden voor
diens voortreffelijk beleid tijdens de
intocht en het was ruim vijf uur,
toen het feest van jolijt, leut en
vrolijkheid, op uitbundige wijze ge-
vierd, werd beëindigd en de rust in

het Badhotél weerkeerde.

BURGEMEESTER OPENT
HAARLEMSE VOORJAARSBEURS
Naar v/ij vernemen zal de Bur-

gemeester van Haarlem, de heer Mr.
O. P. F. M. Cremers, de Haarlemse
Voorjaarsbeurs voor de vrouw ope-
nen op donderdag 4 maart a.s. des
morgens 10 uur.

Zoals bekend, zal deze beurs weer
gehouden worden van 4 t.m. 12

maart in het Krelagehuis aan de
Leidsevaart te Haarlem.
Het is voor de 23e maal dat deze

beurs plaats vindt en gezien de
blijvende grote belangstelling mo-
gen wij wel zeggen, dat deze beurs
gegroeid is tot een jaarlijks evene-
ment voor Kennemerland.

r
HOTEL SOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 13 en zondag 14
februari, 8.30 uur:

Het Orkest

The Ambassadors
•

in ons internationale cfibaret

en variété-programma o.a.:

Moretti and partnerin
met hun wereldvermaarde

goochelkunst

"^

V..

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

^
Radiatoren en
Plintverwarming

/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270-

„Albatros" tEabeerrte

.<JBc fmisfmmtr ban ZanBUoort)

Hntiem fwttije in {iet rtataucant

Naast ons grote Saté-succes
nu ook originele Hamburgers

en Cheeseburgers.

Atfatons tcweecfte.!

' Het is fijn,

in de Albatros te zijn!

heren haar-
• verzorger

TAMmJcdo
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 2874

3 voor 2
en een LUCHTBALLON mee!

CHEM. WASSERIJ

KEYSER
Kerkstraat 26

èn 20% korting,

mits gehaald en gebracht.

KERKSTRAAT 26, TEL. 2G53

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 Zandvoort

Serie

1964

48 om. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

f. 99,

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Badkoiel Het nieuwste hotel aan de kust

Boulevard Paulus Loot 1, Tel. 4941

In -de Ho'tal Bar •-. x
.

en Indonesische zaal

entertainment

WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Iedere vrijdagavond: „SATURNE-SURPRISE".

Vrijdagsavonds avondkleding.gewenst en entree ƒ2,50 incl. bal.

Vrijdag-, zaterdag en zondag 's avonds
optreden van het SAT-URNE'-TRIO.

Geopend:

's Zondags van 3-7 en. 8-2.30 u.

Overige dagen van 5-2 uur.

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2598 - 3759

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand

februari 1965
elke zaterdag- en zondagavond

Het bekende Televisie-,

Dans- en Showorkast

Meteoor-
kwartet

De
Veenendaalse
Haltestraat 55 - Telef. 2829

1e keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8Va-1

1

98 ct.

Alleenverkoop in Zandvoort

van Hollandia ondcrkleding.

' Maandag* gesloten.

Beter slaagt

U bij

//

Stationsplein 15 - Telef. 3846

voor:

BANKSTELLEN

HUISKAMERS

SLAAPKAMERS

SLAAPBANKEN

EETHOEKEN

BERGMEUBELEN

etc.

Dranken bestellen? OAAO
Brokmeier bellen! L\i\JL

1/ööu de- nieuwste,

tnodekafisds
modellen '64-'65

SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214



$8a Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie neet een moorkop bij: ^HnM Café-Restaurant
Geopend van 10-6 u. 's Maandags gesloten

RAADHUISPEIN 1 - TELEFOON 3880

Metselbedrijf

MKOtOtE
ZATERDAG 13 en ZONDAG 14 FEBR. - 8 UUR

De vergeider
van de Üivièra
David Niven - Shirley Jones.

Een vuurwerk van geest en grappen, zich af-

spelend aan de luxe Rivièra met malle, pikante
situaties als twee Don Juans de strijd aanbinden
met en om vrouwen. Toegang 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 14 FEBRUARI - 2.30 UUR

Het gouden zwaard
Rock Hudson - Piper Laurie.

Het Gouden Zwaard maakte hem onoverwinne-
lijk, maar voor de vrouw, die haar zinnen
op hem gezet had, moest hij toch capituleren!

Toegang alle leeftijden.

m# 25S0

Nederlandsche Roode Kruis
Afd. Zandvoort.

Algemene vergadering
op VRIJDAG 19 FEBRUARI a.s.

des avonds 8.30 uur in Hotel Keur.

Agenda:

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen.
4. Jaarverslag Secretaris.
5. Jaarverslag Penningmeester.
6. Rapport Kascommissie.
7. Bestuursverkiezing.
8. Benoeming Kascommissie 1965.

9. Rondvraag en sluiting.

HORLOGER
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Het adres voor

Zaanse klokken
en

StoeBklokken
VOORDELIGE AANBIEDING:-'

Btuiwekkers / 15,—-. Prima merk. Volle garantie.

KOOPT UW HORLOGE BIJ ONS!
Nergens betere service.

EIGEN REPARATIE ATELIER
MET ELECTRONISCHE APPARATUUR

& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Sehelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS
E. M. JAARSMA •

DAVONETTE - JAN- en
HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

Grote Krocht 35 - Telef. 2784

Alle voorkomende
metselwerken
Dakwerken en verbouwingen.

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen

750 gr. voor i 3,98

Schouderkarbonade

750 gr. voor f 3,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .... 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst ƒ 0,98

200 gr. Haagse leverworst ƒ 0,75

250 gr. Gelderse gekookte worst 95 et.

150 gr. Pekelvlees voor 85 et.

Autoverhuur
ZANDVOORT

VERHUUB VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Bredcrodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Prijzen van verse kip
omlaag

BRAADKUIKENS 500 gram ƒ2,25 NU ƒ 1,98

BRAADSTUKKEN 500 gram ƒ 2,50 NU ƒ 2,25

PIEPKUIKENS .... 500 gram ƒ 2,25 NU ƒ 1,98

SOEPKIPPEN 500 gram ƒ 2,00 NU / 1,75

SOEPPOULET 500 gram ƒ 2,00 NU ƒ 1,75

MAAGJES 500 gram 75 et.

NEKJES 500 gram 75 et.

DIT IS GEEN DD2PVRIES, MAAR
VERSE KIP UIT EIGEN SLACHTERIJ

EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 stuks ƒ1,45; middel 10 stuks ƒ1,25.

Hele kip aan 't spit f 3,98

Kom dus ook naar:

POELIERSBEDRIJF
CAS van BEKTEN

Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

Akersloot i

Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

VVy rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPLEIN 18

VAMOR AtJTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. I. Hoonen*
Zandvoorts enige volledige

rijschool

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vraohtwagen,
VESPA-Scooter.

BREDERODESTRAAT 66 TELEFOON 4419

Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS
f 5,SO - f 7,SO
en f 15,00

B(j elk diner een fles wijn per persoon gratis!

SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tijdig Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften,
partyen en verenigingsavondjes.

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!

Vraagt vrijblijvend offerte.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk
Ook verkoop van verf, glas, behang
en huishoudelijke artikelen.

SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 2457

Uw extra aandacht
vragen wij U voor onze specialiteiten

rauwe rookworst 50 ot. per 100 gram
leverworst 30 et. per 100 gram
gekookte worst 44 et. per 100 gram

Eigen fabrikaat.

Slagerij D. Boon het adres voor eerste kwaliteit

Rund- Kalfs- en Varkensvlees..

Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939

ZANDVOORT

I

HULPPREDIKER BIJ DE
HERVORMDE KERK
Dominee P. van der Vloed, zal op

1 mei a.s. afscheid nemen van de
Hervormde Gemeente van Vlaar-
dingen, nadat hij een uitnodiging
van het Hervormde Kerkbestuur te

Zandvoort heeft aanvaard, om als

hulpprediker naast de huidige pre-
dikant Ds. C. de Ru op te treden.
Zijn aktiviteiten zullen hoofdzake-
lijk gericht zijn op de wijk „Zand-
voort-noord".
Dominee van der Vloed is in

Zandvoort geen onbekende. Hij was
eertijds voorganger van de Gerefor-
meerde kerk in Hersteld Verband,
en verliet in 1943 de badplaats.

COMMISSIE VOOR HUISHOUDE-
LIJKE EN GEZINSVOORLICHTING
De commissie voor huishoudelijke

en gezinsvoorlichting te Zandvoort
organiseert weer een tweetal nieu-
we cursussen, namelijk een kook-
cursus met vier kook-demonstratie-
lessen, te leiden door mevr. Wen-
drich-Brouwer, op maandagmiddag,
aanvangend 15 februari. Voorts een
cursus hoedenmaken van vier les-

sen, op dinsdagmorgen, aanvangend
op 16 februari. Men kan zich op-
geven en inlichtinfe'en verkrijgen bij

mevrouw A. Blaauboer-Zwart, Ho-
geweg 82, telef. 4655, tussen 1 en 2

en 6 en 7 uur.

MET PENSIOEN
In het kantoor van de Gemeente-

bedrijven in de watertoren heeft,
in bijzijn van vrijwel het voltallige

personeel, de heer F. J. van Deur-
sen woensdag 3 februari officieel

afscheid genomen' van, de dienst
wegens het bereiken van .de pen-
sioengerechtigde leeftijd.

De wethouder van de bedrijven,
mevrouw C. Stemler-Tjaden sprak
namens het gemeentebestuur de
scheidende functionaris toe en
bracht hem dank voor het vele be-
langrijke werk in dienst van de ge-
meente verricht.

De Direkteur van de Bedrijven,
de heer A. A. Cense en de technisch
hoofdambtonaar de heer F. de Jong
wezen op de prettige verstandhou-
ding die altijd tussen chefs en per-
soneel had bestaan. Namens het
personeel ontving de heer van Deur-
sen als blijvend aandenken aan zijn

gemeentelijke diensttijd een verre-
kijker.

Met woorden van dank door de
scheidende functionaris en een daar-
op volgend gezellig samenzijn werd
het afscheid besloten.

_§!"ï_sme
hou€^.- ., ,

de.huid
smetteloos zuiver

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Gijsbert Wilhelm, z. van

G. de Vries en W. Corporaal.
Sylvia Diana, d. van J. Kroon en
G. M. Zwemmer.

Geboren buiten de gemeente:
Jeffry, z. van A. Keur en E. W.
Molenmaker.

Ondertrouwd: J. C. van Nooijen en
A. M. Rijbroek.

Gehuwd: E. Hagen en M. C. Paap.

Overleden: Roelof Brink, 81 jaar,

gehuwd gew. met M. J. Wijmenga.
Hendricus J. de Lange, 76 jr., geh.
met G. C. de Lange. Johan C.

Polling, 74 jr., geh. gew. met L.
Veffer (wonende te Amsterdam).
Geertje Zwemmer, 89 jr., gehuwd
gew. met A. van Zadel. Kaatje
Crok, 53 jaar, ongeh., wonende te
Bloemendaal. Alida A. J. Bulle-
man 86 jr., geh. gew. met C.B.H.
Geisler. Rinske Zwaga, 68 jaar,

gehuwd met L. van Duivenboden.
Marie P. Wischhoff, 90 jr., geh.
gew. met C. J. Limpers.

Overleden buiten de gemeente:
Ernst A. ter Braake, 89 jr., geh.
met M. J. Zrjlmans. Helena Hes-
sing, 75 jaar, ongehuwd.

JUWELENDIEFSTAL BERECHT
De officier van justitie bij de

Haarlemse rechtbank, eiste donder-
dagmorgen tegen een verkoper in
de textielbranche uit Haarlem en
een kantoorbediende uit Zandvoort
twaalf maanden gevangenisstraf,
waarvan vier maanden voorwaar-
delijk, wegens de op 1 november j.1.

in het Badhotol gepleegde juwelen-
diefstal, waarbij door het ingooien
van een ruit van de vitrine een
waarde van ƒ25.000,—'werd ont-
vreemd.
De officier achtte een afschrik-

wekkend voorbeeld op z'n plaats,
ondanks het feit dat beiden uit be-
hoorlijke milicu's komen. De wijze,
waarop zij het gestolene van de
hand hadden willen doen, noemde
de officier bepaald dilettantistisch.

Beide verdedigers drongen aan op
een kortere straf, mede omdat bei-
den nog nimmer mot de rechter in
aanraking zijn geweest en thans
reeds bijna drie maanden in voor-
arrest zitten. De uitspraak werd be-
paald op donderdag 25 febr. a.s.

TAFELTENNISVER. „SHOT"
Uitslagen wedstrijden afd. Kenne-
merland:
Hotac 2 - Shot 1 3-7
Shot 1 - Geel Wit 8-2
D.S.S. Winfried 2 - Shot 2 3-7
Shot 2 - G.T.T.C. 4. 9-1

HOOGWATER
februari Strand

H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar

14 1.59 10.— 14.24 22.30 6.00-12.00
15 3.02 11.— 15.19 23.— 7.00-13.00
16 3.52 12.— 16.08 24.— 8.00-14.00
17 4.37 12.30 16.48 24.30 8.30-14.30
18 5.18 0.30 17.33 13.— 9.00-15.30
19 6.01 1.30 18.17 U.— 10.00-16.00
20 6.44 2.— 19.01 14.30 10.30-17.00

Samengesteld door P.v.d.MJJe KCan.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 en 19.00 uur:
Ds. C. P. T. Rijper van Amsterdam

HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.

Zondag a.s. 11 uur: Ds. B. K. W.
Dijkstra te Haarlem.

19 uur: Jeugddienst in het Herv.
jeugdhuis achter de Herv. kerk,
Drs. L. de Liefde, Jeugdwerkleider
te Heemstede.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis.

10.30 uur: de heer A. L. Moll.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Prof Dr. J. A.
Oostcrbaan. Doops. Haarlem.
19.30 uur Dienst Huis in de Duinen:
Ds. L. G. Grabandt Ev. Luth.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Mis--
sen te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.

In de week om 8 uur.

i:ED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
,

Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m."

samenkomst in „Pniël", Zuiderstr. 3.

Spreker de heer H. Veldkamp

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

RAADSVERGADERING
De laad van de gemeente Zand-

voort zal in openbare vergadering
bijeenkomen op dinsdag 23 februari
des avonds om acht uur.

SPREEKUUR BURGEMEESTER
De burgemeester van Zandvoort,

Mr. H. M. van Fonema, is verhin-
derd om op woensdag- 17 februari
zijn wekelijks spreekuur te houden.

K. J. C. „NOORD"
De stand in februari is:

1. J. Hoogendijk 5230
2. Mevr. Paap 5079
3. H. Bol 5072
4. Mevr. Koper 5002

meyer's
I .,autO'

vernuurj
1 zonder

jjJJJIll chaulfeurj

bslnda 19331

Depot:

HOTEL
„DE SCHELP"

Tel. 4781

Taunus, 1964

dnveyourself vw en Simca

verkouden

DAMPO
DOKTERSDIENST

Inlichtingen ovar de weekend-
diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, . Mol/Hobbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,

Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE
Zondag *.&.: Mejuffrouw G. Bekras,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: J. Westerman, Harten-

lustlaan 7, Bloemendaal, telefoon
(02500) 51555.

APOTHEKEN
Van zaterdag 13 t.m. vrijdag 19 febr.
na 6.30 uur 's avonds, avond-nacht-
dienst van 18.30-8 uur en zondag-
dienst de Zeestraat apotheek, Zee-
straat 71, telefoon 3073.

Heden nam de Here plotseling

uit ons midden weg onze
lieve moeder en grootmoeder

GEERTJE ZWEMMER
Weduwe van Andries v. Zadel

in de leeftijd van 89 jaar.

(Psalm 23 : 1, onberijmd).

Uit aller naam:
W. A. van ZadeL

Zandvoort, 7 februari 1965.

Nieuwstraat 10.

De teraardebestelling heeft
plaats gehad donderdag 11

februari j.1. op de algemene
begraafplaats te Zandvoort.

Heden is na een langdurls
doch moedig gedragen lijden,

van ons heengegaan, mnn in-
nig geliefde vrouw, onze lieve
en zorgzame moeder, behuwd-
en grootmoeder''

ANTJE KONING-KOPER
in de leeftijd van 70 jaar.

A. Koning
J. Koning -

G. Koning-Zwemmer
S. Koper

- M. Koper-Koper
A. E. Koning
A. Koning-Dees

Zandvoort, 7. februari 1965
Pakveldstraat .3.4 rè'

< . , „
v « -S

, De -' teraardebestelling heeft
donderdag j.1. plaats gehad op
de algemene begraafplaats te

Zandvoort.

Heden is van ons heengegaan
mijn innig geliefde' vrouw en
onze liefste, zorgzame moeder,
behuwd- en grootmoeder

GRIETJE GORTER
echtgenote van H. Zuidema,

in de -ouderdom van 70 jaar.

Ps.- 30 : 12.

Zandvoort: .*

H. Zuidema
T. Zuidema •

J. W. Zuidema
D. W. Zuidema-Koper
Eindhoven:
T. H. Zuidema
M. C. Zuidema-

;: Demmendaal
en kleinkinderen.

Zandvoort, 9 februari 1965.

Oranjestraat . 16.,

De overledene is opgebaard
in de Rouwkamer Dorpsplein
11. Gelegenheid tot bezoek
aldaar vrijdag 12 februari a.s.

van 2-3 en 7-7.30 uur n.m.

De teraardebestelling zal

plaatsvinden zaterdag 13 febr.

a.s. te 12 uur op de algemene
begraafplaats te Zandvoort.

• Vertrek sterfhuis 11.45 uur.

Heden nam God tot Zich mijn
lieve vrouw en onze zorgzame
moeder, behuv.-d-, groot- en
overgrootmoeder

ELIZABETH BOL
echtgenote van C. Terol

"

in de ouderdom van bijna
85 jaar. . .

Uit aller naam:.
C. Terol

Zandvoort, 11 februari 1965
Koningstraat 63

De overledene is opgebaard
in de Rouwkamer Dorpsplein
11. Gelegenheid tot bezoek
aldaar zaterdag en zondag

van 2- 3 uur n.m.

De teraardebestelling zal
plaatsvindon maandag 15 fe-

bruari a.s. te 2 uur n.m. op
de algemene begraafplaats te

Zandvoort.

Vertrek van Rouwkamer
1.45 uur n.m.

K.J.C. ZANDVOORT
Woensdag j.1. werd de. 5e ronde

van het Paastoernooi gespeeld. De
stand luidt thans: 1. W. Massop; 2.

T. Veen; 3. P. Geuzenbroek.

„'t Tuinbouwhuis11

Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714 ,

Het voorjaar nadert!
UW TUINWERKZAAMHEDEN WACHTEN V WEER!
WU leveren U gaarne compost, turfmolm, Asef enz.

Uw speciale aandacht vragen wij voor onze GEDROOGDE STAL-
MEST, BLOEM- EN GROENTEZADEN.

Vogelvoederhuisjes (Larix en Berken), vetbollen, strooivoer, pinda's

Laat nu Uw grasmaaünachine slijpen!

Catalogus voor groente- en bloemzaden wordt op aanvrage
gratis toegezonden.

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prfltverl
hoging thuisbezorgd! „Wfl geven ook OontantiegeU!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 Telefoon 2150
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De dood uit de lucht
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Het Noorderbad,
eens het centrum
van gezellige
strandgenoegcns,
viel in het najaar
van 1942 aan de
sloopwoede ten
prooi als een der
eerste afbraak-
objecten van de
bezetter.

(Foto uit foto-
archief Haarlems
Dagblad.)

In het jaar 1943 woedde de totale

oorlog in volle hevigheid.
In steeds toenemende aantallen

verschenen de Amerikaanse en En-
gelse vliegtuigen boven Duits grond-
gebied, waarbij ook de dagaanval-
len een ongekende hoogte bereikten.
Meermalen zo omstreeks het mid-

daguur begaf ik mij naar de duinen
om van een hoge duintop af het
overvliegen van de eskaders gade
te slaan. Het zware, brommende
geluid was al van heel ver af hoor-
baar en al spoedig daarop versche-
nen in de blauwe lucht de witte

condens-strepen uit de uitlaten, die

als grote witte waaiers uitholden.

Heel klein kon men dan vlak voor
de condensstrecp het vliegtuig

waarnemen. Er werd niet op gescho-
ten, al het Duitse luchtdoelgeschut
was naar elders overgebracht,
hoofdzakelijk naar de meest be-
dreigde punten. Het was een in-

drukwekkend, maar tevens vrees-
aanjagend gezicht en hoe dikwijls

verdiepte ik mij in allerlei over-
peinzingen, hoe deze vreemde, wrede
niets ontziende oorlog zou aflopen
en hoe lang het nog zou duren,
vóór ook onze badplaats weer be-
vrijd zou zijn van de bezetter,

want dat dit nog slechts een kwestie
van tijd zou zijn, stond toen reeds
onwrikbaar voor mij vast. Tegsn
een dergelijke overmacht moest de
bezetter het op den duur afleggen.
Maar hoeveel leed, hoeveel ellende
zou nog moeten worden doorge-
maakt eer die dag der bevrijding
was aangebroken. . Het was. maar
goed, dat we dat toen nog niet wis-
ten.

We schrijven 3 november 1943, een
prachtige, zon-overgoten najaarsdag
Boven het stille, uitgestorven dorp
wordt snel naderbij komend motor-
geronk gehoord. Een enorm aantal
geallieerde bommenwerpers komt
opnieuw overvliegen begeleid door
jagers, die plotseling worden aan-
gevallen door een aantal Duitse
jachtvliegtuigen. De begeleidende
Spitfires vingen ze echter op en vlak
boven ons dorp ontwikkelde zich

een hevig luchtgevecht. Het was
levensgevaarlijk, zich op straat te

begeven, waar op sommige plaatsen
een regen van granaatsplinters
neerdaalde. Maar het schouwspel
was te fascinerend om binnen te

blijven en zo zagen we, dat kort na
elkaar een vijftal Duitse jagers
werd afgeschoten. Brandend stort er
een neer op het duintje bij het
hoofdveld van Zandvoortmeeuwen,
recht tegenover de huidige tribune.
Een andere valt fel brandend op
perceel Haarlemmerstraat 66, dat
onbewoond was, doch de naast dit

huis wonende agent van politie

Borgo krijgt een dusdanige shock,
dat hij als volkomen geestesziek
meer dan tien jaar in een inrichting
moet worden verpleegd. Een prach-
tige, hem toebehorende Duitse her-
der wordt door het neergeschoten
vliegtuig gedood. In een brede baan
van vuur en rook valt een derde
vliegtuig op de terreinen van de
Golfbanen, een vierde verdwijnt
brandend in de Zuidelijke duinen en
een vijfde stort, een zwarte rook-
pluim achterlatend, in zee.

Het is opmerkelijk, zo snel als de
Duitsers reageren. Het was als bur-
ger volkomen onmogelijk, de plaats
van de ramp, - waar dan ook - te
benaderen. Je kon zo vlug niet zijn

of er waren al Duitsers, die je on-

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erby!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

NIEUWS VAN „DE HANZE"
•

Het bestuur van „De Hanze" gaat
16 februari a.s. naar een district-

vergadering in Haarlem. Voorstel-
len, en vragen die het bestuur voor
U kan behandelen op die vergade-
ring kunnen vóór die tijd bij ons
bestuur worden ingeleverd.

Verder maken wij bekend dat op
16 februari ook weer de zgn. zitdag
is in Haarlem. Daar is dan iemand
van het hoofdbestuur speciaal voor
U in restaurant Brinkmann te Haar-
lem. U kunt daar informaties in-
winnen over alles van het zaken-
beleid. Dus maak er gebruik van,
het wordt U allemaal zo mooi aan-
geboden.

Wij hebben ook een brief gekre-
gen van Pater Van Staveren, waarin
alle mensen bedankt worden, die
meegewerkt hebben tot het slagen
van de actie. Daar de gehele Kath.
middenstand van Zandvoort zo
spontaan daaraan heeft medege-
werkt, menen wij dit even te moeten
melden.

verbiddelijk terug wezen. Even op-
merkelijk was de vlugheid, waarmee
men de vliegtuigwrakken wist weg
te voeren. Van sommige was er een
uur na de ramp niets meer te ont-
dekken, enkele andere, die niet zo
makkelijk waren af te voeren, v/er-
den in allerijl aan de staartvlakken
overgeschilderd en van Engelse em-
blemen voorzien, waardoor de in-

druk moest worden gewekt, dat
geen Duii.se, maar geallieerde jagers
werden neergehaald door de Duitse
Messerschmitz"s.

Op 18 mei 1942 kwam het voor
Zandvoort- zo noodlottige bevel,
dat het strand zou worden afgeslo-
ten evenals de Boulevards. Op za-
terdag 23 mei 1943 mochten die voor
het laatst betreden worden. Het
evacuatiebevel was toen nog niet
afgekomen, dat geschiedde eerst op
7 november 1942, dus U kunt be-
grijpen, hoezeer dit bevel, - dat
overigens door insiders wel ver-
wacht werd, als een bom insloeg.

De levensader van Zandvoort werd
afgeknepen, alle bedrijvigheid van
strand en badgenoegens verdween.
Vooral op zonnige, zomerse dagen
werd dit verbod tot betreden van
strand en Boulevards heel erg ge-
voeld. Het v/as allemaal even on-
wezenlijk, het was of je in een an-
dere wereld leefde. Zandvoort was
Zandvoort niet meer.
Ik herinner mij nog levendig,

.hoe ito. op. zaterdag 23 mei 1942. met
m'n vriend Arie Weber, die toen
ambtenaar was bij het Bureau Be-
volking, en die mij in die tijd en

volgende jaren op zulk een prachtige
wijze hielp bij het laten onderduiken
van Zandvoortse mannen en jongens
door het vervalsen van alle moge-
lijke officiële papieren, - waarop ik
later nog hoop terug te komen, op
het strand lag voor de Strandweg.
Tiet was -de laatste dag dat we er
zonder officiële papieren mochten
komen. We konden het ons eenvou-
dig niet voorstellen. Zandvoort in
de zomer zonder strand was een
ondenkbaar iets. We mijmerden
lange tijd over hetgeen ons nog te
wachten zou staan. Gelukkig maar,
dat we er geen vermoeden van had -

den, wat dit zijn zou. De afbraak
moest nog beginnen, de 'totale eva-
cuatie eveneens, hei verstoken zijn

van alle verkeer (opheffing tram en
trein) was tevens iets, waarvan we
geen flauwe notie hadden en het
ergste van alles, de afschuwelijke
hongerwinter 1944-1945 was zelfs

nog niet denkbaar.

Bij fcestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Maar die strandafsluiting was een
afschuwelijk gebeuren, dat allen in

Zandvoort diep aangreep. Zandvoort
zo nauw verbonden met zee en
strand werd van zijn bestaansbron
beroofd en van zijn levensader af-

gesneden. Het was een prachtige,
heerlijke zonnige voorjaarsdag, die

,

zaterdag 23. mei 1942. Een dag vol.,

beloften voor een mooie zomer, die
evenwel een zomer zou worden vol
verschrikkingen. En drie jaar zou

het duren, voor v/e deze plaats weer
voor het eerst vrij zouden kunnen
betreden, verlost van een bezetter,

die steeds meer tot een kwelling
werd. K.

Naschrift

Ik dank de heren A. Loos, P. van
der Mge Kczn. en K. van der Mije

Pzn., voor de waardevolle hulp, die

ze mij bij het samenstellen van 'de

artikelen over de bezettingstijd

steeds opnieuw bieden, wat betreft

het verstrekken van data, die my
ontschoten waren en details, die

door hen in mijn herinnering wer-

den teruggeroepen.

Tevens verzoek ik hen, die be-

schikken over foto's uit de bezet-

tingstijd in. Zandvoort, deze tijdelijk

aan mij te willen afstaan. Het mate-

riaal, dat bestaat, is uitermate ge-

ring. Ik laat van deze foto's dan
een cliché vervaardigen, waarna U
de foto onbeschadigd weer terug

ontvangt. Met Uw aller hulp is toch

wellicht een volledig beeld over

deze trieste jaren te verkrijgen. K.

WINTERSERIE-FUZZELTOCHT
„JAN PASSTOORS"
De H.W.S.V. „Jan Passtoors" or-

ganiseert op zaterdag 13 en zondag
14 februari a.s. de derde tocht van
do winterserie. Deze tocht kan men
ook als puzzeltocht v/andelen. Voor
de niet-puzzelaars is een gewone
route uitgezet. De start is vanuit
gebouw „Domi" aan het Zandvoor-
terpad te Overveen, zaterdag tussen
14 en 14.30 uur, zondag tussen 11.30

en 12.30 uur. Aan de start kan men
inschrijven: personen t.m. 14 jaar
ƒ 1,05, boven 14 jaar ƒ 1,25. Voor
deze tocht wordt een vaantje in de-
kleuren groen - wit uitgegeven.
Alle gewenste inlichtingen bij het

secretariaat van „Jan Passtoors",
Gen. Spoorlaan 33, Aerdenhout.
Telefoon (02500) 41927.

„OEFENING STAALT SPIEREN"
De K.N.G.V. vaardigheidsproeven

worden hedenavond aan de heren
en jongens afgenomen. Wegëhs
ziekte van de leider voor de dames-
en meisjesgroepen, zullen de ove-
rige proeven in de maand maart
worden afgenomen.
Op 4 maart a.s. vindt in de Con-

certzaal te Haarlem een demonstra-
tie rythmische gymnastiek plaats
van de „Medau Schule". Medewer-
king wordt verleend door een aan-
tal heren van het opleidingsinstituut
„Cios" te Overveen.

Op 3 april a.s. wordt in „De Har-
monie" te Zaandam een kader-
bijeenkomst gehouden van be-
stuur- en commissieleden van ver-
enigingen uit de Kennemer- en
Zaanse Turnikring. Enige belang-
rijke onderwerpen als: het inscha-
kelen vanjie jeugd,. de_sociologische
verhouding in de verenigingen en
de structuurwijziging in het K.N.
G.V., worden behandeld.

ZA N D V Ö O RT.ERS
Zandvoort heeft in de loop van

volgende v/eek weer twee gouden
bruidsparen in zijn midden, waarvan
voor het ene dit zelfs een dubbel-
gouden jubileum, betekent, omdat
tevens hel) vijftig jarig bestaan van
het bedvijf van de bruidegom wordt
herdacht.
Op 18 februari 1915 trouwden in

Amsterdam, waar de bruid toen nog
woonde, Ernst Weber, een aloude,
echte Zandvoorter, die geboren
werd op 3 mei 1889, met Maaike
Brokstra, geboren op 1 januari 1394
in Amsterdam.
Ernst Weber bracht het aller-

grootste deel van z'n leven door
bij de posterijen in Zandvoort en
werd als zodanig een zeer bekende
en populaire figuur. Op 18 jarige
leeftijd, namelijk op 1 juli 1907 trad
hij dn dienst van de P.T.T. als tele-

grambcstoller in Zandvoort. Op 4
mei 1951 verliet hij deze dienst als

besteller eerste klasse. Vier en
veertig jaar had de bruidegom toen
bij de posterijen in Zandvoort ge-
werkt.

Direct na hun huwelijk vestigde
het echtpaar zich in de badplaats
en kocht een woning aan de Duin-
weg No. 25, waar men thans nog
woont, zij het ook dat men een tien-

tal jaren woonde aan de Brederode-
straat, waar men een aardig huisje
had laten bouwen, dat echter in de
bezettingstijd werd afgebroken. Toen
men na de evacuatie in Zandvoort
terugkwam, betrok men opnieuw
de oude woning aan de Duinweg,
die aanzienlijk werd vergroot en
van een der oudste Zandvoortse

huisjes, tot een zeer riante woning
werd.
Het echtpaar kreeg 4 kinderen en

bezit thans acht klein- en twee ach-
terkleinkinderen. Als grote bijzon-
derheid kan nog worden vermeld,
dat de bruidegom geboren werd in

„Hotel d' Orange", waar zijn vader
en moeder tot hot interne personeel
behoorden. Uitgezonderd een ver-
minderd gezichtsvermogen verheu-
gen beiden zich nog in een uitste-

kende gezondheid en vol trots ver-
telt de bruid, dat de ouders zowel
van haar als haar man eertijds hun
zestig jarig huwelijk vierden.

cGOUD EN 2 MAAL GOUD)
Een ander wel zeer bijzonder po-

pulair en bekend echtpaar, dat op
woensdag 17 februari zijn gouden
huwelijksjubileum hoopt te herden-
ken is het echtpaar C. G. Bluijs,

geboren 19 november 1891 en M. E.

van Honschooten geboren 29 maart
1889. De naam Bluijs herinnert in

Zandvoort aanstonds aan hét .café-

bedrijf en zo is het ook met de
bruidegom, die sinds zijn 'huwelijk
het beleende Café „Neut" in de
Hallestraat no. 25- beheert en der-
halve op zijn huwelijksdag tevens
het vijftig jarig bestaan " van de
zaak herdenkt. Café Neuf is be-
kend bij badgast en inwoner. Het
was in de vorige eeuw een gewoon
huis, nadat het in de eerste helft

van de negentiende eeuw tot om-

De Haltestraat, zoals Kees Bluijs en z'n echtgenote die nog gekend hebben

streeks 1850 dienst had gedaan als

Rooms Katholieke kerk. Kees Bluijs
kocht hot pand en begon er zijn

bedrijf in 1915, dat sindsdien twee-
maal werd uitgebreid en verbouwd.
Hij kent het vak door en door,
want reeds op 15 jarige leeftijd

stierf zijn vader, die een café ex-
ploiteerde in de Kruisstraat en van
die tijd af stond de bruidegom er
vrijwel alleen voor. Hoezeer het
café-bedrijf in de familie was door-
gedrongen moge blijken uit het feit

dat zijn onlangs overleden broer
het bekende café Bluijs beheerde
in de Zeestraat, een neef van hem,
Jan Bluijs, had het café aan de
Buureweg, - waarin Jans de Kraai -

die 103 jaar werd, opgroeide en een
zuster van hem trouwde met Piet
Koper, de bekende „Piet van 't

Wapen" die een café had van die
naam op het Gasthuisplein. Al deze
zaken bestaan nog steeds, zij het
ook, dat de meeste ervan andere
eigenaars kregen.
De jaren door was café Neuf in

de Haltestraat het trefpunt van het
Zandvoortse verenigingsleven en
elk seizoen opnieuw werd het leuke
terrasje, gezellig gelegen in het
dorpscentrum, bevolkt door vele
badgasten. Als Kees Bluijs vertel-
len gaat over z'n belevenissen in
de afgelopen vijftig jaar, dan zou
daarover een boek te schrijven zijn.

Zeldzaam helder van geest en on-
gelofelijk vitaal - evenals zijn echt-
genote - v/eet hij zich de kleinste
voorvallen nog te herinneren. Hij
denkt er nog niet over, z'n zaak
in handen te geven van z'n opvol-
gers), hij kreeg namelijk één zoon
en drie kleinzoons, welke laatsten
op drukke dagen in de zaak assis-
teren, maar elke dag opnieuw ge-
niet hij van dit bedrijf, waarin hij

z'n levensbestemming vond.
Als curiositeit plaatsen wij hierbij

een foto uit ons archief van de
Haltestraat omtrent de eeuwwisse-
ling, een beeld, dat de bruidegom
zich nog zeer goed kan herinneren.
Hooibergen en boerderijen in deze
thans drukste winkelstraat waren
toen nog een gewoon verschijnsel.

Wij feliciteren beide echtparen
van harte met hun gouden jubileum.
Op deze wijze tot zo hoge leeftijd
te mogen komon, zonder zorgen en
moeilijkheden, is zeker geen straf,

doch integendeel een gebeuren, dat
tot vréugde en dankbaarheid stemt.
Het zal hun bij de herdenking

van hun jubileum op hun gouden
feestdag stellig niet aan belangstel-
ling ontbreken en van ganser harte
voegen wij reeds nu onze wensen
bij de zeer vele, die zij ongetwijfeld
dan in ontvangst zullen mogen
nemen, K.

Ingezonden
Het opnemen van Ingezonden

stukken wil niet zeggen, dat de
Redactie het met de inhoud daar-
van eens is.

Naar aanleiding van het ingezon-
den artikeltje van M. H. Krooncn-
berg in het Zandvoorts Nieuwsblad
van 29 januari j.1. deelt het actie-
comité Joh. K. het volgende mede:
Gaarne, zeer gaarne zelfs, wil het

actie-comité ingaan op het bijna
denigrerende ingezonden stuk van
een inwoonster, die met degene, die
het voor haar „persklaar" maakte,
op een 4-tal punten „opheldering"
wil over het oorlogsverleden van
Joh. K. Daar het actie-comité be-
schikt over alle geboekstaafde ge-
gevens omtrent zijn voortreffelijke
houding gedurende de oorlog, alsook
over inlichtingen beschikt inzake
de betreurenswaardige houding van
zekere Nederlandse instanties,
schuwt dit Comité niet deze ophel-
dering te verschaffen. Het comité
wil daarbij echter wel zeer nadruk-
kelijk stellen, dat het in den ver-
volge verschoond v/enst te blijven
van dergelijke - voor Zandvoort
helaas kenmerkende politieke vuil-
smij terij, waarbij het sierende aure-
ool van „oud-verzetstrijder" veelal
wordt misbruikt door twijfelachtige
lieden, die in de laatste oorlog hun
grootste avonturen in de gootsteen-
kast beleefden . .

Wat Johan IC betreft kunnen we
mededelen, dat hij op 17 december
1941 in een Rotterdamse bioscoop
werd gearresteerd door de S.D.
omdat men luid jouwend zijn af-
keer te fcennen gaf tegen een Duits
(oorlogs)-journaal. Met een grote
groep arrestanten werd hij als 16
jarige jongen als „Jood" naar Da-
chau gezonden omdat zijn papieren
de naam „Cuer" vermelden inplaats
van Keur. Toen in Dachau na vele
maanden zijn ware naam was vast-
gesteld werd hij naar een werkkamp
gezonden voor politieke gevangenen.
Daarna volgden nog verschillende
kampen steeds verder oostwaarts
totdat hij tenslotte in het Poolse
kamp Czcqzichowa kwam. Aan dit

kamp waren een aantal Duitse op-
slagplaatsen -voor v/apens, munitie,
uniformen etc. verbonden. Hier
heeft hij honderden Duitse unifor-
men, schrijfmachines, machinegewe-
ren etc. uit de wagons weten te

smokkelen die hij doorgaf aan de
Poolse ondergrondse. Op zekere
dag werd dit ontdekt en werd hij

door een Duitse Krijgsraad te Velde
op 20 juli 1943 (precies op zijn ver-
jaardag) ter dood veroordeeld. (Dit

was de eerste maal geaohte brief-
schrijfster) Na enkele dagen kwam
een vrachtauto de veroordeelden
ophalen om ze naar het plaatsje
Indüra te brengen waar alle te-
rechtstellingen plaats vonden. Een
wonder heeft hem hier gered want
de vrachtauto werd bestuurd door
Polen in Duits uniform . . . Hij kon
direct onderduiken in de bossen
en leefde hierin 9 maanden. Dit was
bij Corrowskow. Hot was in deze
tijd, dat hij zich kon aansluiten bij

de A.IC-devisie (Armea Krajowa),
dit was het leger van de niet com-
munistische Poolse regering in bal-
lingschap in Londen. Toen de Rus-
sen kwamen werden zij ontwapend
en begon een onderzoek naar zijn

aanwezigheid als Hollander in dit

leger. Er werd „vastgesteld" dat hij

alleen maar een Westerse spion kon
zijn en daarop volgde voor de 2de
maal de doodstraf. We kunnen in

dit korte bestek niet alles vertellen,

maar door de „welwillendheid" van
een nu zeer bekende generaal in

het Russisch leger (we laten om be-
paalde redenen namen en zekere
feiten achterwege) werd hij „bege-
nadigd" en werd hij ingedeeld bij

een „straf-divisie", d.w.z. op doden-
mars. Van de 43.000 man bleef een
groep(je) over, waaronder de zwaar-
gewonde Joh. K. Door hulp van
Poolse doktoren en verpleegsters
hebben ze hom als Hollander de
kans geboden na zijn genezing te

ontkomen. Er is uiteraard een boek
over zijn belevenissen te schrijven,
doch we moeten hiermede volstaan.
Nu wat do andere vragen betreft.

Als slachtoffer van een verkeerson-
geluk heeft hij geen enkele recht
op ondersteuning door de stichting
1940-1945 en "-veeft hij zich hier ook
nimmer vervoegd.

Voor het verkrijgen van „smarte-
geld" heeft hij zich niet aange-
meld om de doodeenvoudige reden,
dat hij meende als goed Nederlan-
der in de oorlog te hebben gehan-
deld en zich daarna voor zijn gezin
te moeten inzetten. Hij is nu een-
maal geen type, die graag de hand
ophoudt. Maar het comité zal dit
thans voor hem doen en in zoverre
danken we voor deze „tip". Steun
van de huidige Poolse regering is

voor Joh. K. niet te verwachten
daar hij als Nederlander zekere
politieke principes niet wil aanhan-
gen. Het enige v/at Joh. K. wil, is

de mogelijkheid om zo spoedig mo-
gelijk weer gezond te zijn en daar-
aan wordt momenteel hard gewerkt
door Prof. Bastiaans en zijn staf in

Oegstgeest. Deze kent zijn financiële
omstandigheden, maar spreekt al-

leen over „genezen". En dan nog
dit geachte briefschrijfster. Joh. IC
heeft U betiteld als „verzetsheld".
Hij vraagt nadrukkelijk om dit in

zijn geval na te laten. Dit woord is

zo gruwelijk misbruikt na de oorlog
dat het iedere verbinding met ach-
ting en werkelijke grootheid - die

vele Nederlanders voor hun moed
en opoffering toekomt - doet ver-
bleken. Johan K. was maar een
jochie van 16 jaar toen hij ongewild
werd gegrepen door een wreed en
medogenloos geweld, dat hem plaat-
ste voor de strijd op leven en dood.
En v/aarin hem geen politieke ken-
nis is bijgebracht, maar wel hoe je

het naakte leven kunt rekken door
met de Russen en de Polen in een
omwoelde bomtrechter de wortels
van bomen te eten . . . Want hij

wilde zo graag weer naar Zandvoort
Zij die nog een bijdrage willen

storten op no. 676 van de Algemene
Bank Nederland N.V. te Zandvoort
kunnen dit deze week nog doen. Ook
kan men zijn giften afgeven bij de
heer Hose, Burg. Engelbertsstraat
76, alhier.

Het comité acht zich door het
geven van bovenstaand commentaar
overigens ontslagen van de plicht

om opnieuw te moeten ingaan op
verzoeken om „opheldering". Nodig
Johan IC dan eens een avond bij

U thuis. Hij laat U gaarne deel-
genoot worden van zijn afkeer van
oorlog en menselijke ontreddering.

Hij zag de dood twee maal recht
in de ogen, de overige keren telt

hij niet eens . . .

Dit ter opheldering van de brief-

schrijfster!

Het Actie-comité.

VOOR HEN DIE DAMMEN
Snuffelend in een oud damboek

vond ik deze stand van onze grote
Blankenaar. Deze stand kwam voor
in de partij en U mag zelf ontdek-
ken op welke wijze J. Blankenaar
na een foutieve zet van zijn tegen-
stander de winst hier uithaalde.
Zwart speelde in deze stand als

laatste zet 15-20?? en Wit diende
van repliek, U kunt volstaan met
alleen de damzetten te vermelden.

No. 2

Auteur J. Blankenaar
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Zwart speelt 15-20?? wit straft dit

•af door??

JAARVERGADERING
De afdeling Zandvoort van het

Nederl. Roode Kruis organiseert de
jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring op vrijdag 19 februari in Hotel
Keur aan do Zeestraat. Onder meer
zal een bestuursverkiezing plaats
vinden.

Originel*

HANAU - hoogtezonnen

!

De beste ter wereld!

Reeds van ƒ129,- af!

Vraagt demonstratie!

Drogisterij-Parfumerie

Boiwwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 1 - Telef. 2327

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrfce.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Spit, Spierpijn
en reumatische pü'nen

wrijft Ü eveneens weg met
-

DAMES, WIJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb • TELEFOON 2682

750 gram Schoudercarbonade f 3,95
500 GR. LENDE-ENTRECöTE / 4,25

750 GR. DOORR. OSSELAPPEN ƒ3,95

750 GR. RIBLAPPEN ƒ 4,85

250 gr. gekookte worst 95 et. 150 gr. pekelvlees . , . . 98 et.

250 gr. leverworst . . . . 80 ot. 150 gr. gelard. lever 98 et.

150 gr. ham 98 ot. 150 gr. gebr. gehakt 68 et.

150 gr. Gebr. Fricandcau ƒ1,25 150 gr. pork 65 et.

150 gr. Cervelaatworst -85 et. 150 gr. Gebr. Rosblef ƒ1,25

I



ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

mzxmfrs
Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1984.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652.

Kleine flatvercniging (15

eig.) z. administrateur
(zelfstand. hulp t. plaatse,

liefst gepens.) v. enige

eenv. adm. en zorg en toe-

zicht naleving regl. on
uitv. vergad.-besluiten.
Ilon. (als bijverdienste)

ƒ450,- p.j. Br. nr. 12-145

bureau van dit blad.

TE KOOP (wegens dienst-
plicht): twee bromfietsen
(Puch) i.g.st. Samen ƒ500,-.

(Event. ook afzonderlijk).

Tel. 2472, na 5 uur.

Wasmachine oud of stuk?
Wij ruilen deze in bij aan-
koop van een nieuwe Velo
wasmachine of combinatie.
Deze week nog bij U thuis.

Betaling in overleg.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

KOOPRTJIL
Aangeboden een prettig

bovenhuis, zeer lage huur.
Te koop gevraagd een kl.

huis in Zandvoort. Br. no.

9-2 bureau van dit blad.

WEG GRIJS HAAR
Niemand gelooft dat U
grijs bent wanneer U bor-
stelt met Crème Marchal.
Klaar voor gebruik, abso-

luut onschadelijk.

Gratis folder krijgt U bij:

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

TE KOOP



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

I ISp | I ö Burg. Engel bertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg
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NIEUWE SERIE

Spinazie «...49
Tutti Frutti 88

100
grairf''39

Witte Peper.^^45
Héntos —3 .,69
Lucifers S 44

grote busSchuurpoeder

Jt * U11UVli Califomische 250 gram

Ivl—

,

pot

Iröde

Bleekmiddel 5oö°. 35
Onderstaande aanbiedingcn'geldën' t/mVbënsda'jg 17 'februari

"" c

OplOSkoffie BONGO pot 50 gram 1.7S l.39

Reuze Ontbijtkoek 69 59
OllOC. PaStïlleS Dclicata rollOOgram 6f£ 59
Erwtensoep met worst l/i blik 89

j|T^iK25^XrRlDÜCTJEl

EERSTE SERIE
["VERSE

TWEEDE SERIE

.250 gramRoom'aoter
Sperziebonen,»., SI
Witte Bloem .©'T
Doperwten-fiin &&B
Rl*2l ü flIri VI «lra kwaliteit ' |'°
lil CitliUnl^f per 500 gram *•

Appelmoes _, , ,49
Abrikozenjam .79
Fruittellas3,49
Appelsap

DERDE SERIE

©eter* Seliakf

-grote fles

Palmoliezeep4 69
Soepballetjes 2 SS
HariIlgintonrKcnsaus «S blik JU-

Macaroni _soo^49
Lever gelardeerd. -100 gram

Luncheon Meat 69
Kiss Repen 3 48

chocolade met caramclvulling
^^

Riojal962ss— l.
69

jbeverKaas «o Eramo«j

Sinaasappelsap 69
Kapucijners 49

Fianpiiddii!

Snijbonen

Enackebröi
Druivensap
Rolpens

100
gram

niet

balletjes

1/1 Mik

* 5 smaken

ipakl/21lr.

Hollamlse_ 1/1 Mik'

Ryuta pak'

rood en
wit fles

Linthorst- -Wik

KauwgoDfSF's,

Wafeirepen_
pakjes '

ie

14 stuks'

250 gram

DIT ZIÜN DE NIEUWSTE. PMC-PREMIES
Royale Skai-dw

Reistas
Ideaal voor weekends, formaat

55x34x20 cm. Apart voorvak

voor blouses, enz. Kleur liver-'

brown.
CIubprijsinPMC-chcques f36.-
Vergelijkbare winkelwaarde , / 49.50

Fors Skai-dur

Grote capaciteit, formaat 60x40
xl5 cm. Insteekzak voor lectuur.

Kleuren: liverbrown of diep-

zwart.

ClubprijsinPMC-chequcsf32.»

Veigelijkbare winkelwaarde f44.-

Prachtige Zweedse

Houdt dranken ca. 12 uur warm,
24 uur koel. Hcrmctisclie sluiting.

Praclitige vormgeving. Edelliou-

ten handvat en dop.

ClubprijsinPMC-cliequcsf2e.-

VergcUjkbare winkelwaarde f 39.-

Kom dus ook naar

S5
£5

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ .

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - TeL 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Dè speciaalzaak in wynen en gedistilleerd Vraagt naax onze speciale wjjnaanbiedingenl

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Mimosa!
en vele soorten

voorjaars-
bloemen!
NARCISSEN - TULPEN
KATJES - SERINGEN enz.

BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.
KASTANJETAKKEN.
Bestelt reeds nu Uw
BLOEMZADEN

Blóemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - " TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij bieden ze U in vele variëteiten! -

Vel» soorten kamerplanten. Het speoiaal-

adres voor tw BRUIDS- en .GRAFWERK.

Bediening, prfls en' kwaliteit, stemt ieder tot

-tevredenheid! . - Ziet onze etalage!

«LEBRU»
Het adres voor U!

Een speciale
LEBRU aanbieding!

KINDER SUèDE WANTJES ƒ2,90

DAMES SUèDE WANTEN . . ƒ 3,25

KINDERTUIGJES, vanaf .... ƒ 2,20

BOODSCHAPPENTASSEN
van ƒ8,50 voor ƒ5,95

WIJ hebben een grote sortering in

portemonnaies en portefeuilles.

Knie- en elleboog beschermers.

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12

t.o. Consultatiebureau

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 Telefoon 2823

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,

Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.

De nieuwe modellen 1965 zjjn zojuist gearri-
veerd en uit voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, PJttoenix, R.S.
Vraagt een proefrit.

MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onzei showroom!

U bent er kapot van
Als U ziet wat Botman
Aan 'n uitgebreide sortering biedt,

Die vindt hier haar's gelijke niet!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

Voor leden Icomt beschikbaar de woning voor
een ouder echtpaar zonder kinderen

Gasthuishofje IO
Huurprijs per maand ƒ 47,60.

Opgave vóór dinsdag a.s. 19 uur, schriftelijk aan
de secretaris D. van Dijk, Dr. C. A. Gerkestr. 22,

onder vermelding van het rangnummer.

CHINEES RESTAURANT
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toen de overgrootmoeders van onze moeders
nog zo kleinwaren als dit poppenmoedertje . .

.

Toen, in 1818, opende De Gruyter in 's-Hertogenbosch
zijn eerste echte winkel. Vandaag, 11 februari 1965,
gaan in Rotterdam de brede deuren van de 500e De
Gruyter winkel open. Het is weer een moderne Super-
Markt deze 500e. Er is veel veranderd, maar dat wat
De Gruyter groot heeft gemaakt, is gebleven: èn
betere waar èn 10% korting. Ons poppenmoedertje
weet natuurlijk nog niet wat huishoudgeld is. Ze be-
taalt met knopen, telkens weer met dezelfde, en denkt
nog niet aan kassabons. Echte huisvrouwen weten

beter. Boodschappen doen is wel gezellig, maar het
is geen kinderspel. "Want huishoudgeld kun je maar
één keer uitgeven. Daarom kozen in Nederland nu
al bijna een miljoen huisvrouwen „waar voor hun.
geld" en sparen De Gruyter kassabons voor 10%
echte korting. Geen wonder dat De Gruyter het groot-
winkelbedrijf is met de meeste filialen. Wie het ver-
trouwen van de huisvrouw heeft, heeft de toekomst.

Welkom . iT. , bij De Gruyter.

GELDIG IN DE WEEK VAN 10 T/M 16 FEB. 1965

DE GRUYTER
CulGGn onu

GRUYTER
»wp»M xmmsmmmmmmm?m
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Langs de vloedlijn

Wat de meeste mensen van
elkaar welen, is slechts juist

genoeg om zich in elkaar te

kunnen vergissen.

A. S. C. Wallis (1856-1925)

Twee kostbare puntjes
Twee kostbare puntjes heeft ons

eerste elftal zondag j.1.
N

'op eigen
terrein behaald tegen T.Y.B.B., dat
een even groot belang had bij het
winnen van deze wedstrijd. Maar
het werd 2-1 voor de onzen, al heeft
men er wel voor moeten vechten
onder zeer slechte weersomstandig-
heden, harde wind en af en toe
hagel en sneeuwbuien. Maar de
vechtlust ontbrak niet -aan beide
kanten en er was zelfs sprake van
een af en toe aantrekkelijke wed-
strijd met steeds wisselende kansen.
We zijn nu de gevaarlijke zone wel
zo ongeveer uit en wanneer op de
ingeslagen weg wordt voortgegaan,
kan nog een redelijke plaats op de
ranglijst worden bereikt. Maar een
nieuwe inzinking kunnen we even-
min verdragen, wat ook dan blijft

nog alles mogelijk, om opnieuw het
degradatiespook te zien opdoemen.
We zitten met recht op de wip, die

zowel ton voordele als ten nadele
kan overslaan. Daarom alles op al-

les in de nog resterende wedstrijden
waarin we, gelet op de verrichtin-
gen van de laatste paar weken, het
volste vertrouwen houden. K.

KffiDcsmpo
Stuifzand

Aan de kop van de Zeestraat
prijkt een groot bord, waarop te

lezen 'staat: „Hier bouwt Zeebad
Zandvoort". Dat bord staat er al

verscheidene maanden, doch al wat
men er ziet is slechts zand en nog
eens zand, maar geen spoor van
bouwen. - „ -

Tot grote ergernis van zeer velen
en zeker niet geheel ten onrechte
werd deze voornaamste toegangs-
weg naar het strand met dit bord
afgesloten en alles wat er gebeurde
was, dat het plaveisel uit de grond
werd gehaald, zodat er nog meer
zand bijkwam. Het terrein werd af-

gepaald en omgeen door een hek-
werk, verder gebeurde er niets. Ja
toch, er gebeurde wèl iets. Het ging
er namelijk stuiven, verschrikkelijk
stuiven. Zelfs bij weinig wind, maar
bij zware storm zoals we er j.1.

zaterdag weer een te verwerken
kregen is het werkelijk héél erg.

Automobilisten worden erdoor ver-
blind en kunnen van de Parallelweg
af soms maar nauwelijks de Burge-
meester Engelberlsstraat bereiken.
In de directe omgeving ontstaan in
de straten kleine duinen en Publieke
werken heeft dagenlang werk om
deze weer te verwijderen.
Iedereen in Zandvoort heeft op-

dracht om los zand vast te zetten
met helm. Hier geldt blijkbaar deze
bepaling niet. Dat belooft wat voor
de komende seizoenmaanden indien
onverhoopt zo af en toe eens een
zomerstormpje losbreekt.
„Hier bouwt Zeebad Zandvoort" is

de zinspreuk van het Bouwbureau
Han Visser, dat hier moet gaan
bouwen. Maar wanneer je er de
heer Han Visser naar vraagt, wan-
neer dit gebeuren gaat, hult hij zich
in een geheimzinnig stilzwijgen en
zegt alleen, dat het onmogelijk is,

de komende zomermaanden hier een
kleine noodtoegangsweg naar het
strand aan te leggen. Daar zijn we
wèl klaar mee! Maar als het (nog)
niet bouwende Zeebad Zandvoort nu
voorlopig eens wat helm plantte dan
zouden bewoners van de directe om
geving hem daarvoor uitermate
dankbaar zijn. Veeleisend vind ik
dit echt niet! K.

„WURF-PRAET"

WULLUM V.d. WURFF:

Zanvert's welvaert

gaet nou deur 't riool.

Comité „Viering Bevrijdingsdag39

Het plaatselyke comité „Viering
bevrijdingsdag" kwam vrydagavond
j.1. in het Gemeenschaphuis voor de
tweede maal bqeen, teneinde zich
te beraden over de viering van de
bevrijdingsdag 1965 in Zandvoort.
Men besloot, de aktiviteiten van het
comité niet alleen te beperken tot

de 5de mei, doch een aantal feest-

dagen te organiseren van vrijdag 30
april (koninginnedag) af, tot en met
woensdag 5 mei.
Voor de realisering van het feest-

programma, dat men zich voorstelt

uit te voeren, zal de medewerking
"van de gehele Zandvoortse bevol-
king (ook financieel) nodig zyn,
waarop men bij voorbaat reeds
rekent.

Men ging allereerst over tot de
vorming van diverse comité's. Het
hoofdcomité werd als volgt samen-
gesteld: Voorzitter: J. R. Oostenrijk,
2de voorzitter: L. J. Sinke, 1ste

secretaris: A. A. Hoppenbrouwer,
2de secretaris: P. Brune, 1ste pen-
ningmeester: P. M. Smit, 2de pen-
ningmeester: F. J. C. Terwee, pers-
en propaganda: J. G. Bisenberger en
C. Kuyper, politie: H. Sandbergen.
Verder zal het ihoofdcomité worden
aangevuld met de voorzitters van
de diverse evenementen-commissies.
De volgende evenementen-com-

missies werden vervolgens samen-
gesteld:
pers en propaganda: de heren Bi-
senberger, Brune, Hoppenbrouwer
en Kuyper.
Een comité „financiële actie onder
de bui gerij" zal in de eerstvolgende
vergadering worden gevormd.
Comité kinderfeesten-gecostümeerde
optocht en rijtoer voor bejaarden en
gehandicapten: de dames Koper-
Koroman en Kemp en de horen
Jansen, Moll, Paap, Rijper en Kolb.
Comité: kinderaubade en traktaties:

de heren Bosman, Loogman en Ter-
wee ,

Comité: binnenren buitenconcerten:
mevrouw Hennis en de -heren A.
Balledux, J. P. J. Seijsener, Brune
en Hoppenbrouwer.
Comité: versiering en verlichting
met inbegrip van het organiseren
van een vlaggencampagne: mevrouw
Koper-Koreman en de heren H. Hil-
dering, J. P. J. Seijsener, D. Vader
en-D. Petrovitch.
Tentoonstellingscommissie: mevrouw
Hennis en de heren Brune, Kuyper
en P. R. M. Lemmens.

Feestprogramma
In grote lijnen werd in principe

onder voorbehoud het volgende pro-
gramma samengesteld:

Vrijdag 30 april:

8 uur \laghijst-n door de padvin-
derij. 10 uur kinderaubade voor
het raadhuis, te besluiten met sa-
menzang, 's middags kinderspelen
in noord en zuid. 6 uur vlagstrij-

ken door de padvinderij, 's avonds
concert op het Raadhuisplein door
een van elders aan te trekken
muziekgezelschap.

Zaterdag 1 mei:
Zal in principe vrijgelaten worden
voor het 1 mei-feest van de Partij

van do Arbeid. Indien dit de plan-
nen voor genoemd feest niet door-
kruist wordt overwogen een vlie-

gerwedstrijd voor de jeugd, mast-
klimmen en touw trekken op het
strand voor de Rotonde en zo mo-
gelijk een turndemonstratie.

Zondag 2 mei:
Zal uitsluitend staan in het teken
van de bijzondere dankdiensten in

de diverse kerkgebouwen.

Maandag 3 mei:
's avonds een gecombineerd con-
cert door alle Zandvoortse koren
in de Rooms Katholieke kerk met
solistische medewerking van An-
nette de la Bije sopraan, terwijl

als organist zal worden aangezocht
de heer Bernard Bartelink, orga-
nist in genoemde kerk.

Dinsdag 4 mei:
de organisatie van de bijeenkomst
voor de herdenking van de geval-
lenen des avonds in theater Mo-
nopole zal geheel in handen wor-
den gelaten van de plaatselijke

commissie „Nationale herdenking"
Suggesties uit de vergadering, om
zo mogelijk dit jaar deze bijeen-
komst een wat meer uitgebreider
karakter te geven, zullen aan ge-
noemde commissie worden over-
gebracht door het hoofdcomité.

Woensdag 5 mei:
8 uur vlaghijsen door de padvin-
derij op het Raadhuisplein. Tege-
lijkertijd luiden van alle kerk-
klokken, daarna aankondiging van
de feestdag door herauten te

paard. In de morgenuren concert
op hot" Raadhuisplein door de
Zandvoortse muziekkapel, 's mid-
dags gecobtumeerde optocht met
revue van de Zandvoortse vereni-
gingen en rijtoer van gehandicapte
bejaarden en daarvoor in aanmer-
king komende zieken door de ver-
sierde straten en voor het gade-
slaan van de optocht. C uur strij-

ken van de vlag door de padvin-
derij 's avonds: fakkel/lampion-

• optocht. Feestconcert op het
Raadhuisplein door een van elders
aan te trokken kapel. Na de of-
ficiële sluiting van de feestelijk-

heden ontsteken van Bengaals
vreugdevuur op diverse punten in

het dorp en tot slot een openlucht-
bal op hel Raadhuisplein.

Een tentoonstelling over de be-
zettingstijd - waarvoor het Natio-
naal bureau voor oorlogsdocumen-
tatie reeds zyn volle medewerking
toezegde, zal worden georganiseerd,
welke expositie in de eerste plaats
een plaatselijk karakter zal dragen.

De Zandvoort'-e Middonstandsver-
enigingen „Handelsvereniging en
„Hanze" zal worden verzocht 'een
etalage-zoekwedstrijd voor de kin-
deren te organiseren, waarvan de
uitslag op 5 mei zal worden bekend
gemaakt, terwijl de fotoclub „Zand-
voort" zal worden verzocht een jury
te vormen voor een te houden foto-

wedstrijd, uitsluitend de feestdagen
betreffende, terwijl aan genoemde
vereniging tevens zal worden ver-
zocht, een reportage te maken van
de feestelijkheden.

Een blijvend en passend aanden-
ken aan het bevrijdingsfeest 1965
zal de schoolgaande jeugd worden
aangeboden, terwijl bij slecht weer
diverse filmvoorstellingen zullen

worden gegeven. Aan de diverse
evenementen-comité's werden de
opdrachten voor uitwerking van de
onderdelen van het voorlopige feest-

programma versterkt, waarbij te-

vens een kosten-begroting zal moe-
ten worden ingediend. Op vrijdag
5 maart zal men opnieuw bijeen-
komen, teneinde tot de officiële

vaststelling van de diverse program-
ma's over te gaan.

OUD WORDEN EN GELUKKIG
BLIJVEN, • • .-

In een door do bejaardensociëteit
„Voor Anker" georganiseerde bij-

eenkomst sprak woensdag 10 febru-
ari dr. A. J. van Leusen voor een
zeer talrijk publiek van bejaarden
over bovenstaand onderwerp. Aan
de hand van door Engelse statistici

gemaakte berekeningen over de toe-

neming van de bejaardenbevolking
stelde spreker vast, dat de daarmede
samenhangende' problematiek in de
toekomst een vraagstuk van de eer-

ste orde zal worden. De mensen van
deze tijd zullen gemiddeld veel ou-
der worden, doch de bereidheid om
zioh op de levensperiode van de
ouderdom voor te bereiden, houdt
daarmede geen gelijke tred. Wij wil-
len wel graag oud worden, doch
niemand wil graag oud zijn. Het
'ouder worden is een schakel in de
eeuwige wet der verandering, die

voor de gehele natuur geldt. Deze
verandering maakt op zich zelf niet

ongelukkig; ongelukkig wordt de
mens, die zich tegen de onvermijde-
lijke verandering verzet. Overigens
wordt het aanvaarden van het oud
worden in het Westerse cultuurpa-
troon niet gemakkelijk gemaakt.
Eerbied voor de ouderdom is hier in

het Westen - anders dan b.v. in

China - geen goede toon meer. De
ouderdom is bij ons niet aan de
markt, al schijnt het dat wij het

dieptepunt van de onderwaardering
van de ouderdom thans wel voorbij

zijn.

Wio graag oud wil worden, moet
zich ook oefenen om oud te zijn.

Oefening om dingen los te laten en
andere nieuwe mogelijkheden te

grijpen. En dan blijkt dat de oude-
re mens mogelijkheden heeft tot ge-

luk en tevredenheid, die jongeren
nauwelijks begrijpen. Er is geen en-
kele reden om de normale ouder-
dom met medelijden tegemoet te

treden. Uitvoerig stond spreker stil

bij de levenskunst van de bewust
oudere mens; met vele voorbeelden
toonde hij aan welke mogelijkheden
er zijn om de creativiteit te ontwik-
kelen; gebleken is bij voorbeeld, dat

men op oudere leeftijd nog liefde

voor goede muziek kan ontwikkelen.
Hij weidde voorts uit over het merk-
waardige verschijnsel, dat de vrouw
gemiddeld vier jaar ouder wordt dan
de man, een verschijnsel dat waar-
schijnlijk samenhangt met de om-
standigheid, dat een groot deel van
de manlijke bevolking op een be-
paalde dag de boodschap krijgt, dat

het werken is afgelopen. Een vrouw
krijgt die boodschap nimmer. Niets

is meer dodend voor de levenskunst
en levenslust dan het gevoel van
oerbodig zijn. Uit menselijke over-
wegingen is het daarom de vraag,
of de pensioneringsmethoden wel
juist zijn. Spreker releveerde een in

Amerika toegepaste methode, waar-
bij, in plaats van een abrupte pen-
sionering, het aantal arbeidsdagen
en -uren bij htt ouder worden ge-
leidelijk vermindert. Nog vele ande-
re punten verband houdend met de
ouderdom werden door spreker aan-
geroerd. Zijn levendig, vaak puntig
betoog, getuigend van een uit een
levend geloof geboren levensmoed
vond bij de talrijke bejaarden een
dankbaar gehoor, H.S.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Hèléne Marjolein, d. van

J. v. Duijn en G. A. v. Staveren.

Geboren buiten de gemeente:
Peter Johun, z. van W. J. Gude
en M. Drost.

Ondertrouwd: J. E. van 't Hert en
G. G. J. Krambs. J. Keesman en

J. W. E. J. Lammers.
Gehuwd: J. J. Vermeij en I. van
den Berg. C. Heierman en C. H.
E. Gerretson.

Overleden: Grietje Gorter, 70 jr.,

geh. met. H. Zuidema. Élizabeth
Bol, 84 jr., geh. met C. Terol.

Grietje Spaans, 88 jr., geh. gew.
met A. Hartland.

Overleden buiten de gemeente:
Antje Koper, 70 jr., geh. met A.
Koning.

BESTUUR VRIJWILLIGE
BRANDWEER
Na de onlangs gehouden jaarver-

gadering van de vrijwillige brand-
weer te Zandvoort werd het bestuur
•na onderling overleg thans als volgt
samengesteld: J. van der Kruk,
voorzitter, K..Paap secretaris, L.
Paap penningmeester, N. Paap 2de
voorzitter, C. J. van Koningsbruggen
2de secretaris-penningmeester.

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansent
Gedurende de maand

februari 1965
•Ike zaterdag- en zondagavond

Het bekende Televisie-,

Dans- en Showorkest

Meteoor-
kwartet

nr—

-

De
Veenendaalse
Haltestraat 55 - Telof, 288»

1e keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8Va-1

1

98 et.

Alleenverkoop in Zandveort

van Hollandia onderkleding.

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L. Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

'a Maandags gesloten.

l/twe <U hieuwde

htodekaftsets

modellen '64-'05

SALON DB COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Badkatd Het nieuwst» hotel aan de kust

Boulevard Paulus Loot 1, Tel. 4941

Ca$U%o>
In da Hotel Bar
en Indonesische »al

entertainment

WEM LANDMAN
aan da vleugel.

Iedere vrijdagavond: „SATURNE-SURPRISE".

Vrljdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,88 inol. bel.

Vrijdag-, zaterdag en zondag 's avonds
optreden van het SATURNE-TRIO.

Geopend:

's Zondags van S-7 ea 8-2.38 u.
Overige dagen van 8-2 uwr.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Sftrfo

1984

48 am. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren / 49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grota keuze in Draagbars
Radiotoestellen

/ 189,— ^»*-M*3J ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Radiatoren en ~

Plintverwarming

«TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Beter slaagt

U bij

„'t IwUriewS'
Stationsplein 15 - Telef. 3246

voer:

BANKSTELLEN

HUISKAMERS

SLAAPKAMBR6

SLAAPBANKEN

EETHOEKEN

BERGMEUBELEN

eto.

3 voor 2
en een LUCHTBALLON mee!

CHEM. WASSERIJ

KEYSER
Kerkstraat 26

èn 20°/o korting,

mits gehaald en gebracht.

KERKSTRAAT 26, TEL. 2653

:iyherëri;Kaar-;

^.;$èfzo'rgëf^!.

TAHWtlktfk
PiaeonlehuiHstraat 24 - Telef. 3874

r \
HOTEL BOUWSS
Annex CABARET EX3?ASB

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 20 en zondag 21
februari, 8.30 uur:

Het Orkest

The Ambassadors
*

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

een boeiende en rijk

gevarieerde floorshow.

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogrammaJ

Dranken bestellen? QAAO
Brokmeier bellen! L\J\JL

\toocmia

BolBen
Neveda wol!
in veel kleuren, per bol van
50 gram slechts 95 CENT

NYLONS alle maten 98 ot.

De Wolbaai
Haltestraat 12a Telef. SOOS



Na Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij:
Café-Restaurant

Geopend van 10-6 u. 's Maandags gesloten

BAADHUI8PEIN 1 - TELEFOON 38W

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdschr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.deken
10 et.; bcdvullmg 7 et.; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 e.; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Boodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.

Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur goopend.
Wy zijn elke dinsdag In Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E. Klok
16261_(btf
Haarlem

Bakenessergracht 93 - Tel. 02500

geen gehoor Zandvoort: 3763)

ZONDER

GRENZEN

is «r een bijzonder goed
adres: het dnzel Wij komen
snel. En wij laten alleen

warmte achter. Veelwarm-
te! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haard-
olie die schoner, zuiniger

«n reukloos brandt»

Esso Olie- en Gashandel

Fa.A. KERKMAN&Zn
Van Lennepweg 5, Tel. 3576

ZANDVOORT

HIJwTEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 Telefoon 232»

Hat aangewezen adres voor Zandvoort ea
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Unie»,

Kreidler, Mobüette, Kap, N.S.U.

De nieuwe modellen 1965 zijn zojuist gearri-

veerd en uit voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, B.i.

Vraagt een proefrit.

MODERNE • REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdeion en accessoires.

Ziet onae showroom]

BEJAARDENSOCIëTEIT „VOOR ANKER"

JAN P. STRIJBOS
spreekt maandag 22 februari, 2 uur, in

„Zomerlust", Kosterstraat, alhier, over:

„Kleurenpracht van Zuid-Afrika"

Toegelicht riet een kleurenfilm over flora en
fauna van dit aan natuurschoon rijke land.

Na de pauze vertoning van een kleuren-
film van het duinlandschap.

Alle bejaarden (ook niet-leden) zijn in deze

gratis toegankelijke filmvoorstelling hartelijk

welkom.

Stichting Commissie voor

Huish.en Gezinsvoorlichting

In samenwerking met het Gemeente Gasbedrijf

Kookdemonstratielessen
door Mevr. F. C. WENDRICH-BROUWEB.

op maandag 22 februari, 1 en 8 maart,

n.m. 2 uur, in het gebouw Tolweg 10.

KOKEN!
Doe het eens anders! Kijken en proeven!

Noteert U alvast: donderdag 11 maart,

2 uur, Gemeenschapshuis.

Spreker de heer REIN KUIN, hoofdredacteur

„Interieur", met medewerking van een forum.

Bloemenmagazijn „ERICA"
Sinds 1908 - Fa. C. G. A. Cassoe

TRAMSTRAAT (achter oude postkantoor)

TEL. 2301

Alle soorten bloem- en groente-

zaden voorradig!

Bij de heropening
van onze gemoderniseerde zaak

ZATERDAG 20 FEBRUARI, bieden wij

U ter hernieuwde kennismaking:

250 gram gesorteerde BOTERKOEKJES
van ƒ1,75 voor ƒ1,60.

5 gesorteerde SLAGROOMGEBAKJES
van ƒ2,00 voor ƒ1,80.

BROOD-BANKET-
BAKKERIJ
HOGEWEG 27 - TEL. 2989

M. J. BALK

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERD3ÜRVERZOKGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ 7,75 p. m.
ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ 25,50 per m»

Prijzen van verse kip
omlaag

BRAADKUIKENS 500 grom ƒ 2,23 NU ƒ 1,98

BRAADSTUKKEN 500 gram ƒ 2,50 NU ƒ 2,23

PIEPKUIKENS .... 500 gram ƒ 2,25 NU ƒ 1,98

SOEPKIPPEN 500 gram f 2,00 NU ƒ 1,75

SOEPPOULET 500 gram ƒ 2,00 NU ƒ 1,75

MAAGJES 500 gram 75 et.

NEKJES 500 gram 73 et.

DIT 18 GEEN DD3PVRIES, MAAR
VERSE KD? UIT EIGEN SLACHTERIJ

EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 stuks ƒ1.45; middel 10 stuks ƒ1,23.

Hele kip aan 't spit f 3,98

Kom du» ook naar:

POELIERSBEDRIJF
CAS van BENTEN

Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wtj rijden elke dag In Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 6054 of 2845 - SCHELPENPLEIN 18

Uw extra aandacht
vragen wij U voor onze specialiteiten

rauwe rookworst 50 ot. per 100 gram
leverworst 30 ot. per 100 gram
gekookte worst 44 ot. per 100 gram

Eigen fabrikaat.

Slagerij D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..

Ruim gesorteerd In fijn» vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 8 - TELEFOON 8938

ZANDVOORT

Adverteert

in dit blad

Autoverhuur
ZANDVOORT

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Dr. Sohaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

AGENDA RAADSVERGADERING
dinsdag 23 februari, avonds 8 uur.

1. Notulen 26 januari 1965.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, ontslagen enz.
4. Vaststelling precario- en retri-

butieverordening.
5. Wijziging verordening op de

heffing enz. van keurloon.
6. Wijziging verordening op de

heffing van een vuilnisemmer-
retributie.

7. Voorschotten vergoeding explo-
tatiekosten bijzondere kleuter-
scholen over 1965.

8. Voorschotten vergoeding kosten
instandhouding enz. bijzondere
scholen over 1965.

9. Aanvraag ex art." 50;kleuteron-'
derwijswet voor de aanschaffing
van „buitenmateriaal" t.b.v. de
chr. kleuterschool Zandvoort-N.

10. Aanvraag ex art. 72 lager-on-
derwijswet voor aankoop van
een electrische naaimachine t.b.v

de Mariaschool.
11. Alsvoren voor het vergroten

van de bergruimte bij de Wil-
helminaschool.

12. Bijdrage in de stichtingskosten
van een jeugdhuis bij de gere-
formeerde kerk.

13. Wijziging verordening op / de
heffing enz. van reinigings-
rechten.

14. Wijziging vaste vergoeding
brandweerpersoneel.

15. Vaststelling „Spaarverordening
1965"

16. Verbetering accomodatie cara-
vankamp „De Zeereep".

17. Sanering riolering.

-18. Rondvraag.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 uur:
Ds. P. J. O. de Bruine

19 uur: Ds. J. D. A. de Zwart van'
Bennebroek.

Huis in de Duinen: 19.30 uur:

Ds. P. J. O. de Bruijne.

HERVORMDE KERK
Dienst In de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.
Zondag a.s. 11 uur: Ds. C. de Ru.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis.
10.30 uur: de heer W. C. de Groot.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. S. M. A.
Daalder, Doopsgez. Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30 uur
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de v/eek H.H. Mis-
sen te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.

In de week om 8 uur. '

ITED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.

samenkomst in „Pniël", Zuiderstr. 3.

Spreker J. W. van Zeijl.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:

Korte ochtenddienst, belde op adres
Willem Draijerstraat 5.

Bfonchileften
Hoastdrank in tabletvorm.95ct

Tien Jaar „De Vliegende Schotel"

Burgemeester-van Fenema complimenteert de voorzitter van
„De Vliegende Schotel", de heer Klomp. Links de secretaresse

Mej. M. van Vessem.
"

(Foto Ruud Schiltmeijer).

Zelfs het bestuur van de Her-
vormde jeugdvereniging „De vlie-

gende schotel", een der meest aktieve
en meest bloeiende verenigingen in

de badplaats, was wel enigzins be-
duusd over de zeer grote belangstel-

ling, die zaterdagmiddag j.1. bestond
voor de receptie, die het bestuur had
uitgeschreven ter gelegenheid van
het tienjarig bestaan der vereniging,

in het jeugdgebouw achter de Her-
vormde kerk.
Vele oudleden bevonden zich on-

der de aanwezigen, terwijl uit alle

lagen van de Zandvoortse bevolking
het hartelijk meeleven met deze
populaire vereniging bleek.

Het was van drie tot vijf uur een
gaan en komen van belangstellenden
die dikwijls maar nauwelijks naar
binnon konden komen en een glun-
derend bestuur werd met moe, om
de vele gelukwensen in ontvangst
te nemen.
De burgemeester van Zandvoort,

Mr. H. M. van Fenema, voerde na-
mens het gemeentebestuur het
woord. Spreker wees erop, dat het
niet zijn gewoonte was, het gemeen-
tebestuur officieel te vertegenwoor-
digen bij het vieren van jubilea on-
der de 25 jaar, doch in dit geval
had men voor deze populaire ver-
eniging een uitzondering willen
maken, Spreker roemde de goede
geest, die in de vereniging steeds
heerst en waarbij men niet schroomt
een afwijkende mening te hebben,
waardoor men geen massa-mensen
wordt. Waardevolle contacten
met medemensen werden door' „de
vliegende schotel" gelegd en spreker
besloot met erop te wijzen, dat de
basis van 'hot Christendom, die door

Bi] feest of partij,

LEFFERTS dranken crbfl!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Eb 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
van Lennepweg 57, telefoon 4294.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2818.

DIERENARTS
Zondag a.s.: J. Beijers, Raamslngel
28, Haarlem, tel. (02500) 13164.

APOTHEKEN
Van zaterdag 20 t.m. vrijdag 26 febr.
na 6.30 uur 's avonds: avond- nacht-
dienst van 18-8 uur en zondagsdienst
de Zandvoortse apotheek, Halte-
straat 8, telefoon 3185.
Echter uitsluitend voor recepten-

spoedccvallcn. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om zes uur.

de vereniging steeds wordt voorge-
staan, slechts kan meewerken aan
een werkelijke beschaving. Namens
het gemeentebestuur schonk de bur-
gemeester vervolgens aan de voor-
zitter C. Klomp een enveloppe met
inhoud.
Namens de ouders hield de heor

J. van Vessem een sympatieke toe-
spraak en hing vervolgens de voor-
zitter een. jubileumlint om waaraan
diverse bankbiljetten waren beves-
tigd als jubileumgeschenk van de
zeer vele dankbare ouders, voor het
belangrijke jeuydwerk dat door „de
vliegende schotel" wordt verricht.
In de avonduren volgde een be-

sloten samenzijn in „Zomerlust"
voor leden en oud-leden, waarby
ook de Hervormde jeugdvereniging
„de Sneeuwbal" uit Heemstede aan-
wezig was en waar men met zang,
dans, muziek en voordracht het ju-
bileum op uitbundige wijze vierde.

K.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 08 - TEL. 4168

ROYAAL GESCHENK AAN
ZANDVOORTSE OPENBARE
LEESZAAL
De stichting „Openbare biblio-

theek en leeszaal" te Zandvoort
heeft van een inwoner die onbekend
wenst te blijven, een zeer waarde-
vol geschenk ontvangen.
Het is een bronzen „portret" van

de nu hoog bejaarde schrijfster Ina
Boudier-Bakker, vervaardigd door
de bekendö beeldhouwster Nel Ba-
kema te Haarlem.
Het buitengewoon geslaagde beeld

heeft " en plaats gekregen in de
openbare leeszaal aan het School-
plein op een fraaie sokkel van
„Travertin"-stecn, welke eveneens
door de schenker van het beeld is

bekostigd.
Het spreekt wel vanzelf dat het

bestuur zeer erkentelijk is voor deze
royale geste, waarvoor zij slechts
langs deze weg zijn hartelijke dank
aan de schenker kan betuigen.

NED. VER. v. HUISVROUWEN
Afd. Zandvoort
Voor de Ned. Ver. v. Huisvrou-

wen, afd. Zandvoort, zal op vrijdag
26 februari a.s. om 14 uur in 'het
Gemeenschapshuis, Schoolplein 1,

een lezing worden gehouden door
Dr. A. J. van Leuscn uit Velsen.
De titel van de lezing is: „Oud
worden en gelukkig blijven".

K. J. C. „NOORD"
De stand in februari Is:

1. H. Bol 10126
2. J. Hogendijk 10079
3. Mevr. Koper 9943
4. Mevr. Draijer 9436

Verloofd:
CARLA~BOON

en --
'

ben voolstra;
Zandvoort, Stationsstraat 18a.
Haarlem,
2de Hogewoerdsdwarsstraat 17.

Receptie: Stationsstraat 18a,

zondag 21 februari van 3-5 uur.

Begrafenissen - Crematle's

Rouwkamer

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11'- TEL. 2872

Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel

vrijblijvend. ,

Begraafplaats

Westervëld
opgericht 1888

Dit sohone stukje

'

duinnatuur -werd on-
Jangs uitgebreid met
nieuw terrein, zodat
weer familiegraven be-

schikbaar zünmot nim-
mer vervallende graf--

reohten en altUd durend
onderhoud. Uit het ge-~

hele land Mest men
„Westervëld" als waar-
dige rustplaats voor

zijn geliefden. . -

TOJ geven ü gaarne
all» gewenste lnllohtln-

gen.

N.V. Begraafplaats

„Westervëld"

Drlehuis-Velsen

tel. 02550-8448/8449

Vanaf a,s zaterdag

bU AANKOOP VAN ƒ3,—

PROEFMONSTERS cadeau!

Drogisterij
BLAAUBOER
Haltestraat 16

Contantzegels

Telef. 239E

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

De burgemeester der gemeente
Zandvoort geeft kennis, dat een ont-
werp voor een herziening van de
lijst van natuurgebieden in de pro-
vincie Noord-Holland, ten aanzien
waarvan de meldingsplicht als be-
doeld in artikel 29, eerste lid, van de
wet van 28 september 1950, Stb. K
415, houdende, voorlopige regeling
inzake het Nationale Plan en streek-
plannen geldt, voorzover de ge-
meente Zandvoort betreft, vanaf
maandag 22 februari 1965 gedurende
twee weken op de secretarie voor
een ieder ter inzage wordt neer-
gelegd.

De in het ontwerp aangegeven
terreinen beslaan het grondgebied
van de gemeente Zandvoort uitge-
zonderd ongeveer de bebouwde
kommen van het dorp Zandvoort en
de buurtschap Bentveld.

Onder de ter inzage liggende stuk-
ken bevinden zich een situatiekaart,
alsmede een toelichting omtrent de
betekenis van de in bovengenoemd
wetsartikel geregelde Zjg. meldings-
plicht.

Bezwaren tegen vorenbedoeld ont-
werp kunnen gedurende drie weken,
gerekend met ingang van de begin-
datum der ter inzagelegging, wor-
den ingediend bij burgemeester en
wethouders dezer gemeente.

Zandvoort, 12 februari 1965.

De burgemeester voornoemd,
VAN FENEMA.

Depot:

HOTEL
„DE SCHELP"

Tel. 4781

Taunus, 1904

TïveyoursTlf V.W. en Simca

meyer's

—I zonder
i]l|| chauffeur.

BU feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celaiuistraat 28 - Zandvoort

Telef. 8394
i

Voor alle

verzekeringen

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofxulgars

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES allo marken

WASAUTOMATEN

I yrp I I p Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

eenmaal een proefrit •

om enthousiast te zi]n

voor nsu ' -/- >
'

;

eenmaal tanken voor
600 km autovreugde
eenmaal kiezen voor „elke
dag prinsjesdag

Z E G MAA R IA TE GE N NS U

ZEG MAAR JA TEGEN NSU
N.S.U. Prinz verkoop Jac. Versteege & Zonen

.-' - \ '
" Pakveldstraat 21 - Xelef. 2323

N.S.U. Prinz 4 ff 4650,-; N.S.U. 1000 L . ff 5750,-; N.S.U. Sport f 5900,-

Gemeente Zandvoort
Burgemeester en Wethouders brengen ter .alge-

mene kennis, c.at zij voornemens zijn over te

-gaan tot

verpachting van
de kampwinkel

u 'op het gemeentelijk- caravanterrein
„de Zeereep", voor het seizoen 1965.

-Gegadigden — die in het bezit moeten zijn van
-de hiervoor vereiste vergunningen — kunnen
hun aanbiedincen schriftelijk indienen ten kan-
tore van de gemeenteontvanger, Raadhuisplein 4

en wel tot uiterlijk 5 maart a.s.

Zandvoort, 19 februari 1965.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Burgemeester,
1 ' "•

•
- Mr. H. M. v. FENEMA.

De Secretaris,

W. M. B. BOSMAN. -

Gemeente Zandvoort
Burgemeester'en' Wethouders brengen ter alge-

mene konnis, dat zij voornemens zijn over te

gaan tot „ ,

verpachting van
de kampwinkel
op het gemeentelijk kampeerterrein
„de Branding", voor het seizoen 1965.

Gegadigden, — die in het bezit moeten zijn van
de hiervoor vereiste vergunningen — kunnen
hun aanbiedincen schriftelijk indienen ten kan-
tore van de gemeenteontvanger, Raadhuisplein 4,

en wel tot uiterlijk: 5 maart a.s.

Zandvoort, 19 februari 1965.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Burgemeester,
Mr. H. M. v. FENEMA.

De Secretaris,

W. M. B. BOSMAN. _

Wie onze etalage ziet,

Die ziet toch lang nog alles niet.

Wat Botman U heeft aan te bieden,

In 't eldorado voor rokende" lieden.

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltcstraat 9 - Telefoon 2151

LA VIANDE
KLEINE KROCHT 1 - TELEFOON 8432

1 STEGEMAN ROOKWORST 98 CENT

PAARDENVLEES

500 gr. overheerlijke malse haas \ . . f 4,50

FEESTAVOND
Zandvoorts Muziekkapel

In Café-Restaurant Zomerlust, Kosterstraat 5,

op zaterdag- 27 februari 1965, aanvang 8 uur n.ra.

• Met medewerking van
ZANDVOORTS MUZIEKKAPEL.
Wegens groot succes wederom optreden

van „DEI STRANDJUTTERS".

... -
"

Cabaretgezelschap „DE OPTIMISTEN".

NA AFLOOP BAL o.l.v. de heer C. Portegies.

Kaarten verkrijgbaar vanaf 20 februari a.s. bij

onderstaande adressen a ƒ 1,50 (belasting inbegr.)

A. Balledux, Haltestraat 27-29,

Fa. H. Schut, Kerkstraat 21.

FR. BELLE
adviseur voor gewapend beton- en staalkonstruk-
ties, Kenaupark 27 te Haarlem, vraagt voor
spoedige indiensttreding

NET MEISJE
voor eenvoudige kantoorwerkzaam-
hoden, netjes kunnende typen.

Solllcitatie-brieven gaarne aan bovenstaand adres

De STICHTING HUIZE STERRE DER ZEE,
Hogeweg 82 te Zandvoort, vraagt:

een kokkin

voor de morgenuren, voor 1 of 2 dagen per week,
tegen nader overeen te komen salaris.

Aanmelden bij de directrice, tel. 02500 - 2394.

A.s. zaterdag 20 februari

Verrassingsdag
ter gelegenheid van de heropening van onze geheel gemoderniseerde en uitgebreide

Parfumerie
Haltestraat 53 Telefoon 3449

Bij aankoop van f 5,00

een luxe klerenborstel
met hanger, **„***> ^t***. cadeau!

Voor leder kind onder geleide GRATIS een
zakje MONSTERS en SPELDJES, zolang de

voorraad strekt!

Speciale attractie!

ïlor(5ttoa*

Ter gelegenheid van de feestelijke heropening

van onze zaak, kunnen wij iedere cliënt op deze

dag bovendien laten profiteren van SPECIALE
en VOORDELIGE AANBIEDINGEN!

Zo krijgt U bjjv. op alle artikelen van het

Italiaanse schoonheidshuis FLOR-MAR 10°/t

reductie!

Vergeet niet een FLOR-MAR FOLDER en
PRIJSLIJST te vragen! Indien U het totale

aantal letters en cijfers optelt en het juiste getal

in een gesloten enveloppe uiterlijk op 27 februari

btf ons inlevert, ontvangt Ü binnen 14 dagen
GRATIS een TUBE VLOEIBARE MAKE-UP
en een TUBE HUIDVERZORGINGSCREME.
(Naar keuze: een dagcreme, nachtcreme, hand-
oreme of anti-rimpelcreme).

Depositaire van Stendhal - Ellen Beprix -

Marbert - Dr. van der Hoog en Flor-Mar.

MAQUILLAGE - BEAUTÉ SOINS

a.s. zaterdag verrassingsdag

r- l/ötft Deun
De modernste parfumerie van Zandvoort

Haltestraat 53

NOTTEN
Baby ligt safe in de

Baby-Safe 14,95
WIEGGARNITUREN

wollen sjaals - wanten

ZO JUIST ONTVANGEN:

Nylon jacks tot 14 jr.

Poplin jongens en meisjes regenjasjes.

Ochtendjasjes voor voordelige prijs.

HALTESTRAAT 59 - TELEFOON 3398

Voorzorgzegel» - Contantzegela.

Ufcafl&tfa ml.

eet méer^vlees en betaaïrninder
WEEKEND REKLAME:

Vitjdag en zaterdag

100 gr. Ham en 100 gr. Pekelvlees f 1,09 ,

SOO gr. Geld. haas karbonade f 2,98

750 gr. Varkenslappen ... f 4,98

ISO gr. Gek. Lever 89 et.

SOO gr. Ossestaart f 1,29

l kilo pracht Riblappen ff 6,00

Gebr. BURGER

WOENSDAG KOOPJES:

500 gr. HEERLIJK GEHAKT ƒ 1,50

300 gr. STUKJES VLEES '.

.

/ 1,50

250 gr. BIEFSTUK TARTAAR ƒ 1,50

250 gr. BIEFSTUK / 2,25

100 gr. BERLINER ƒ 0,39

100 gr. GEK. WORST / 0,35

150 gr. VLEESSALADE .... ƒ 0,79

HALTESTRAAT 3

Schildersbedrijf

C. J PAAP
Binnanwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 88

TELEF. 4755

Dr. v.d. Hoog • cosmetica

Voor de verschillende huid-
types steeds de juiste huid-
verzorging.

Drogisterij-Parfumerie

B(>ouwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Voor Uw drukwerk?

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Sohelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTB - JAN- ea
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA a.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

«LEBRU»
Het adres voor U!

De kleine winkel met het

grote assortiment!
De reclame van deze week is:

LEREN SCHEERTASJES van ƒ5,95 voor ƒ4,95!

WOLLEN KINDER MAILLOTS.
WOLLEN DAMES- EN HEREN SHAWLS
MICRO MESH KOUSEN 89 et.

Wij hebben een grote sortering in leren
ELLEBOOG- EN KNIEBESCHERMERS.

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12

t.o. Consultatiebureau



VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Zandvoorts enige volledige
rijschool

N.S.U. Sriae 4, D.A.F., Opal-Vrachtwagon,
VESPA-Scooter.

BREDERODESTKAAT 86 - TELEFOON Uit
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kapsel
een -

persoonlijk
succes

metAmami
hairspray

:l
!

-'J
Met Amami Hairspray behoudt Uw
haar denatuurlijke soepelheiden zacht-
heid. Amami is een hairspray die ge-

makkelijk uit te borstelen is. Amami
houdt Uw kapsel de gehele dag perfect

inmodel . . .U kunt Uw haar elk model
geven - Amami houdt het zo. Luchtig

en levend en met behoud van glans en
kleur. Dank zij Amami maakt U van
elk kapsel een persoonlijk succes. "

\-x?ta^fc*v».

Ê^atYxatYü

hairspray
H

^cïitbar© t

'eryoottftf
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Haarlemse

Voorjaarsbeurs

* KRELAÊEH
LEIDSEVi

HAARL

voor de vrouw

4 t/m 12 maart

Met weer nieuwe «ttrakties, expe-

sities en demonstraties en de vaste

gezellige evenementen van Mode-
show, Koffie- en Theeschenkerij

(gratis), muziek van Tom Erich,

Eddy Christiani, Ronny Tober e.a.

breek er een dagje tussenuit ï
Santen uit . . . , goed voor u I

Dagelijks geopend van 10-17 en 19-23 uur. Donderdag 4 en zondag 7 maart open
van 15-17 en 19-23.uur. Entree volw. f 1,75 incl. bel.; kind. r. 14 j. f 0,75 incl. bel.

Boekhandel Van Petegem, Kerkstraat 28

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m
pagina 1 42 et. p.m.m
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

Tandarts Heideman

afwezig
van 21 febr. tot 6 maart.

Dame, werkzaam te Zand-
voort, vraagt voor perma-
nent WOONRUIMTE: gest.

zit-slaapk. m. vr. keuken
of vrije etage. Br. no. 17-2

oureau van dit blad.

VAKANTIEEUIL
Modern huis in het Gooi
aangeboden voor aug. (3 a
4 slaapk.) voor huis t.b.v.

gezin van 5 pers. Nachte-
gaallaan 50, Bussum, tel.

2959 - 30154.

AMANDA BALKE

Voetkundige
SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE

Pedicure - Manicure
Massage

ZEESTRAAT 33

Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

fff£#ff£ffS-

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3E52.

GEVR. por 1 mei: betrouw-
baar niot te jong iemand,
om ± 2 u. p. dag z. lichte

huish. bezigh. te verrich-
ten voor oudere hr. in flat

in Bouvres Palace Hotel,

bevr. telef. 02500 - 40404.

TE KOOP: Rotan BANK-
STEL, v. Vechgel, Kost-
verlorenstraat 28.

Wasmachine oud of stuk?
Wij ruilen deze in bij aan-
koop van een nieuwe Velo
wasmachine of combinatie.
Deze week nog bij U thuis.

Betaling in overleg.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

TE KOOP : BROMFIETS
(Puch 1962), i.zg.st. ƒ250,-.

Tol. 2472, na 5 uur.

Pracht HOEKHUIS, centr.

dorp, ben. leeg, ruilen v.

woning Zandvoort of om-
geving. Liefst koopruil.

Overn. nieuwe stoff. verpl.

Br. no. 28-2, Boekh. Van
Petegem, Kerkstraat 28.

Hout- en Boardhandel

«CENTRUM»
Brederodestraat 1

naast dr. Flieringa

PANNEREKKEN en
KAPSTOKKEN

in bouwpakket
PLASTIC-TEGELS
met kit aan te brengen.

POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
Ronde en Platte
TAPSE TAFELPOTEN
verschillende maten.

PLASTIEK TUINSLANG
BISONKIT
Fantastische lijm!

enz. enz.

Telefoon 2963 en 2897

WEG GRIJS HAAR
Dames èn heren zijn en-
thousiast over Crème Mar-
chall. Borstel uw haar en
wèg zijn de grijze haren.
Kan het makkelijker?

Gratis folder krijgt U bij:

Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

WEGGEVLOGEN
Een roodroek (sierduif).

(Eigenaar zeer gedupeerd).
Tegen bel. terugbezorgen,
v. Speyikstraat 17, tel. 2007

Financiële deelname van
f 15.000,—, plus aktieve
deelname aangeboden.
Mijn gedachten gaan uit

naar fabrikage- of assem-
blagewcrk. Ik heb geen
vakkennis, doch ben graag
bereid te leren. Br. met
uitv. inlichtingen no. 12-1

bureau van dit blad.

WERKSTER GEVRAAGD
dagen en tijden nader
overeen te komen. Mevr.
Van Leeuwen, Brederode-
straat 166, telef. 3377.

WACHT NIET LANGER!
Als U toch van plan bent
om een Velo wasmachine
of combinatie te kopen.
Bel dan even op en U heeft
morgen al dit wasgenot in

huis.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

TE KOOP: Eetk. tafel, 4

stoelen, 2 fauteuils ƒ 95,-.

Tel. 02500 - 53268.

Zo spoedig mogelijk gevr.:

LEERLING-KAPSTER
Damcskapsalon YVONNE
Haltestraat 63.

KOOPRUIL
Aangeboden een prettig
bovenhuis, zeer lage huur.
Te koop gevraagd een kl.

huis in Zandvoort. Br. no.
9-2 bureau van dit blad.

Nette WERKSTER GEVR.
2 ocht. p. week, ƒ 3,- p.u.

Mevr. Zwerver, Juliana-
weg la, telefoon 2499.

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

JONG VAN GEEST?
Dan ook jong van uiterlijk.

Ons nieuwe schoonheids-
middel Marchal rimpel-
corrector bevrijdt U ogen-
blikkelijk van alle rimpels.
Werkingsduur 8 uur. ƒ 8,75.

Gratis folder bij:

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, Inruil.

W. DraUerstr. 12, Tel. 3751

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten on
druk 5 et.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et, lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

VOOR UW 2e NET
Geheel verzorgd.
met garantie.
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN

Aulo-verz., W.A.-verz.,
Brand-verz. etc. etc.

Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

ÖG Slinger
"

GEÖIPL. OPTICIEN
'

[ CBK.ZlEKENFOHDiUVERflWCIËRI

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4390

SCHOONMAAKTIJD!
Verkoop van verf, glas, behang

en huishoudelijke artikelen.

Vlug, netjes en goed,

als Dannenburg het doet!

Vraagt vrijblijvend offerte.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2083, bjr.g. 2457

i
tori
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Langs de vloedlijn

Het meest voor de hand lig-

gende wordt meestal het
grondigst vergeten. en het
minst zelden, gedaan.

Chrislian Morgenstern
(1871-1914)

Feestavond muziekkapel

Zandvoorts muziel.kapel geelt a.s.

zaterdagavond een feestavond in

restaurant Zomerlust.
De kapel zelf zal optreden onder

leiding van de directeur J. Wild-
schut, daaarna zulen de Strandjut-

ters de boel komen vermaken en
dat ze dat uitstekend kunnen be-

wees wel huti' vroegere optreden
onder leiding van de heer L. Bal-

ledux jr.

Verder werkt mee het cabaretge-

zelschap „de Optimisten" terwijl er

na afloop een bal volgt. .

De feestavonden van de muziek-
kapel waren in vroeger jaren ge-

beurtenissen, die men niet graag

zou willen overslaan. Het werden
altijd van die typische echt Zand-
voortse avonden met die gezellige

sfeer, die zo weldadig aandoet. En
nu hoop ik maar, dat onze popu-
laire feapel ook thans weer mag re-

kenen op een stampvolle zaal. Men
hooft aan deze avond zeer veel

voorbereiding fehrd en onze kapel

verdient de belangstelling van het

overgrote deel van onze burgerij.

Ik wens alle medewerkenden bij

voorbaat veel succes voor een groot

publiek en verwijs voor bijzonder-

heden nog graag naar de in dit

nummer voorkomende advertentie.

Een prachtige parfumerie

Parfumerie van Dam in de Halte-

straat 53 heeft zijn parfumerie uit-

gebreid. De oorspronkelijk aan de
straatzijde gelegen heren-kapsal n
werd naaf de achterzijde verplaatst

en deze gehele salon werd bij de

bestaande parfumerie getrokken.

In enkele weleen voltrok zich deze

ingrijpende verbouwing en het re-

sultaat mag er zijn want het werd
een Drachtige zaak, een sieraad voor

'do Haltestraat en op het gebied van
parfumerieën een waar juweel. "Wat

ons bijzonder boeide was het smaak-
vol ingerichte interieur, dat getuigt

van grote kennis van zaken en de

bijzonder geslaagde verlichting, ook

in de ruime etalages, die een keur

aan reukwerken bevatten.

Een sjieke zaak, die indruk maakt
op elke bezoeker(ster), doch die

daarnaast zulk een enorme sortering

bevat, dat ook degene met een min-
der goed gevulde portemonnaie hier

zeker zal slagen.

Het was bijzonder druk tijdens de

receptie die j.1. vrijdagmiddag voor

de heropening plaats had. Talrijke

fraaie bloemstukken en vele ge-

schenken getuigden van het mee-
leven van Zandvoorts winkeliers en

zaïken-relaties. Want men weet maar
al te .goed, dat een dergelijke mo-
dernisering en uitbreiding het Zand-
voortse zakenleven alleen maar
goed kan doen.
De Zandvoortse winkelier zit niet

stil. Dat werd hier weer eens op

overtuigende wijze bewezen.

Weinig hoopgevend

Weinig hoopgevend waren de ver-

richtingen van ons eerste elftal ook

j.1. zondag weer na een gewijzigde

opstelling, die maar matig bleek te

voldoen. Het begon allemaal zo goed

in de eerste speelhelft tijdens de

uitwedstrijd tegen DEM in Bever-
wijk. Enkele fraaie kansen strand-

den op de uitstekend in vorm zijn-

de doelverdediger van de Bever-
wijkers, die hard vochten voor een

overwinning, maar zo goed als geen
kans kregen onze veste te belegeren.

Met een blanco stand ging de rust

in. Na de thee volgde opnieuw een

gewijzigde opstelling, doch toen

keerden de kansen volledig. Tien mi-
nuten na de aanvang werd het voor
DEM reeds 1-0 en de onzen kwa-

.WURF-PRAET"

WULLTJM v.d. WTJRFF:

't Zit niet hielegaer zoiver

met onze rioolwaeter zoivering

Vlotte afwerking raadsagenda
Behoudens het debat over de voor-
gestelde sanering van de riolering
had de afwerking van de raadsagen-
da dinsdagavond j.1. door de ge-
meenteraad van Zandvoort een vlot
verloop en beperkte zich vrjjwel
uitsluitend tot hamerpunten.
Een schrijvjen van de heer E. van

Tetterode, inzake de plannen van
de gemeenten Den Haag en Delft
om hun rioolwater in zee te lozen,

werd voor kennisgeving aangenomen

De raad ging akkoord met enkele
wijzigingen in de precario en retri-

butie verordening.
Een herziening van de keurlonen

op vlees en vee werd goedgekeurd.
Een verhoging voor het aanschaf-

van nieuwe vuilnisemmers van ƒ 10,-

tot 12,- (gehaald) en tot f 14,- (ge-

bracht) ontmoette evenmin bezwa-
ren bij de vroede vaderen.
Voorschotten gemeentelijke ver-

goedingen over 1965 voor het kleu-
ter en lager onderwijs werden goed-
gekeurd.
Voor het aanschaffen van buiten-

materiaal ten behoeve van de Chris-
telijke kleuterschool in Zandvoort-
noord werd financiële medewerking
toegezegd. Eveneens voor het aan-
schaffen van een electrische naai-

machine ten behoeve van de Maria-
school. Mevrouw A. M. Mol-van
Bellen bepleitte aanschaffing van
een dergelijk instrument op alle

Zandvoortse lagere scholen.

Dezelfde medewerking werd ge-
weigerd voor vergroting van de
bergruimte voor het opbergen van
de turntoestellen in de Wilhelmina-
school. De voorzitter en de wethou-
der van onderwijs, de heer A. Kerk-
man deelden mede, dat terzake een
nieuw verzoek van het bestuur van
genoemde school kan worden ver-

wacht in gewijzigde vorm.
Een krediet van ƒ 10.000,— werd

verleend aan de Gereformeerde kerk

als bijdrage in de kosten voor het
stichten -van het jeugdhuis, dat in

het kader van de in 1964 voltooide

uitbreiding en verbouwing van het

kerkcomplex reeds werd gebouwd.
De rechten voor een laadbak-aan-

schaffing in verband met het inge-

voerde container-beladingssysteem
bij één der vuilnisauto's werden
vastgesteld op f 150,—, ƒ 225,— en

ƒ 300,— per jaar voor een laadbak

met een inhoud van respectievelijk

500, 750 en 1000 liter.

Op vrr.gon van de heren Slegers

en Koning antwoordde wethouder
Lindeman, dat er lïeen voorschriften

zullen komen % oor het bouwen van
stortkokers in nog te bouwen flat-

gebouwen, doch wel zal dit de bou-

wers ten zeerste worden aanbevolen.

Een voorstel tot wijziging van de

vaste vergoedingen voor het brand-
weerpersoneel werd zonder debat

aanvaard, eveneens een voorstel tot

vaststelling van de spaarverorde-

ning 1965 voor het gemeente per-

soneel. Een 'krediet van ƒ 85.000,

—

werd verleend voor het plaatsen

van een nieuwe semi-permanentc
houten kampwinkcl op het gemeen-
telijk caravancamp „de Zeereep" en

het treffen van enkele andere voor-

zieningen in het camp. De voorzitter

en wethouder Lindeman deelden op

desbetreffende vragen mede, dat

ernaar wordt gestreefd, dat deze

werken nog voor het komende sei-

zoen gereed zullen zijn.

Rondvraag

De heer van der Werff, die infor-

meerde naar het standpunt van het

college inzake de bouwterreinbelas-

ting, nu alle voor het Gerechtshof'

in Amsterdam gevoerde processen

werden verloren, kreeg van de voor-

zitter te horen, dat de reeds geinde

belastinggelden aan de daarvoor in

aanmerking komenden zullen wor-

den gerestitueerd.

De heer C. Slegers wilde graag

weten, wat er r.u gaat gebeuren met

de ikabelloods aan de van Lennep-
weg, die maar steeds doelloos leeg

staat. De voorzitter antwoordde dat

deze loods thans eigendom is van

een particulier, hetgeen spreker be-

treurde. Deze trachtte de loods wel
exploitabel te maken, o.a. door het

men er daarna nog maar nauwelijks

aan te pas en moesten alles op al-

les zetten om het taai volhoudende

DEM geen t'veede scoringskans te

geven.
Ik heb zo de indruk, dat zenuwen

ons eerste elftal parten spelen en

steeds meer parten gaan spelen

naarmate het einde van de compe-
titie in zicht komt. Die zenuwen zal

men de baas moeten blijven om al-

thans nog een redelijke plaats op
de ranglijst te kunnen gaan innemen
Er wachten nog verscheidene zeer

belangrijke ontmoetingen waarbii

ook voor Zandvoort nog vele kan-
sen aanwezig blijven. Laat men dat

terdege voor ogen houden want ho-

peloos is de situatie nog allerminst,

integendeel. Maar die vijfde plaats

van onderen op de ranglijst met
slechts 13 puntjes uit 16 wedstrij-

den bevredigt geen mens en aller-

minst onze spelers zelf. Daarom in

de komende weken alle zeilen bij-

gezet en .... geen zenuwen. K.

vestigen van een televisie-studio of,

een vermaaks-centrum, hetgeen
beide niet doorgaat, zodat er thans
nog geen vastomlijnde plannen be-
staan. Spreker vroeg zich daarna af,

of dit gebouw zich wel leent voor
een permanente exploitatie, wat dit

dan ook mag zijn.

Mevrouw Mol-van Bellen vestig-

de er de aandacht op, dat de ge-
meente Hillegom thans een sporthal
gaat bouwen, die slechts een ton
gaat kosten. Spreekster adviseerde
het college, eens een onderzoek in

te stellen naar deze mogelijkheden
"voor Zandvoort dat reeds jaren op
zulk een hal wacht. Dit onderzoek
werd door de voorzitter toegezegd.

De heer Koning kreeg op zijn

vraag of er reeds iets bekend was
over het verzoekschrift van de raad
om de pierbouw te bespoedigen, dat
werd ingediend aan de leden van de
Tweede Kamer, van de voorzitter

ten antwoord, dat hierop nog geen
antwoord was binnengekomen.
De heer Gosen informeerde ten-

slotte of er reeds iets naders was
mede te delen over de vestiging van
een Chemische Industrie in IJmui-
den. De voorzitter antwoordde, dat

nog geen definitieve mededelingen
hierover konden worden gedaan.
Persoonlijk had spreker veel' be-
zwaren tegen een dergelijke vesti-

ging, doch van vele kanten wordt
naar totstandkoming gestreefd. In

elk geval staat vast, dat wanneer
de bestaande plannen doorgang vin-

den, het object veel oostelijker zal

komen te liggen, hetgeen voor Zand-
voort niet ongunstig zou zijn. Van
een eventuele bouw aan de Haven-
mond is geen sprake meer, vermoe-
delijk zal een eventuele bouw, die

naar sprekers oordeel moeilijk zal

zijn tegen te houden, plaats vinden
in de omgeving van Haarlemmer-
liede. Om ruim kwart over negen
werd daarna de vergadering door de
voorzitter voor gesloten verklaard . ,

K.

NOG GEEN BESLISSING
„SATURNE"
De vraag, of het in het Badhotel

te Zandvoort uitgeoefende Saturne-

spel al dan niet een behendigheids-

spel kan worden genoemd en geen
hazardspel, werd donderdagmiddag
in hoger beroep behandeld door het

Gerechtshof in Amsterdam. Een
speeltafel was daartoe naar het Ge-
rechtsgebouw overgebracht.

Het Hof kwam echter nog niet

tot een uitspraak, want na een

langdurige zitting werd deze ver-

daagd tot a.s. woensdag. Dan zal

opnieuw aan de speeltafel worden
gedemonstreerd.

EXPOSITIE BEZETTINGSTIJD
Van het plaatselijk comité

Viering Bevrijdingsdag
5 mei 1965

Dit comité is bezig een feestpro-

gramma voor te bereiden voor de

periode 30 april tot en met 5 mei,

waarbij de dag. van de 5e mei het

hoogtepunt zal vormen.
Het streven is om straks de bur-

gerij en inzonderheid' de school-

gaande jeugd zoveel als mogelijk is

bij de feestviering te betrekken.

Het comité meent, dat de bur-

gerij ook reeds de voorbereidingen

voor de feestelijkheden moet kun-

nen volgen. Het is de betreffende

redacties erkentelijk, dat zij daar-

voor in" de Zandvoortse bladen de

gelegenheid willen geven.

Deze keer mag dan uw aandacht

worden gevraagd voor een tentoon-

stelling over de bezettingstijd, die

men gedurende bovengenoemde pe-

riode in het Gemeenschapshuis

denkt te houden. Hiervoor is een

sub-comité aangewezen, waarvan
deel uitmaken mevr. S. Hennis-

Dorreboom, van Spcykstraat 15 a,

tel. 2828, P. Brune, raadhuis, telef.

4841, thuis 2546, C. Kuyper, Zee-

straat 57rd, tel. 2472 en P. R. M.
Lcmmens, van Osadestraat 4, kan-

toor tel. 3211.

Welke opzet aan deze expositie

zou kunnen worden gegeven is in

dit stadium nog moeilijk te bepalen.

Aangenomen wordt, dat velen on-

der u — in welke vorm dan ook —
nog in het bezit ziin van zaken die

aan de bezettingstijd herinneren.

Daarom wordt uw medewerking ge-

vraagd om het comité daarvan zo

spoedig mogelijk in kennis te stel-

len, schriftelijk of mondeling. Het

adres hiervoor ds het raadhuis, tel.

4841, toestel 125.

Hieraan kan worden toegevoegd,

dat ook het Rijksinstituut voor Oor-

logsdocumentatie in beginsel bereid

gevonden werd aan deze expositie

medewerking te verlenen. Toch zou

het comité met uw hulp dus eerst

graag willen weten, v/elk materiaal

in Zandvoort en Bentveld voor dit

doel bijeengebracht kan worden.

JUBILERENDE KORFBALCLUB
De Zandvoortse korfbalclub her-

denkt in maart a.s. het 12'/a jarig

bestaan. In verband daarmee zal een

feestelijke bijeenkomst worden ge-

houden op 20 maart in hotel Keur
aan de Zeestraa;.

HOTaL 80UWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 27 en zondag 28

februari, 8.30 uur:

Hst Orkest

The Ambassadors
•

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

Duo Slotta
Poolse dansen.

Die Joco's
Komisch muzikaal danspaar.

V.

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

J
.^^ffërferiChacir-;

„ ^i^verzorgferp

vHw£Êt>k
Diaooniehulsstraat 24 - Telef. 3874

3 voor 2
en een LUCHTBALLON mee!

CHEM. WASSERIJ

Kerkstraat 26

èn 20°/o korting,

mits gehaald en gebracht.

KERKSTRAAT 26, TEL. 2653

Draion wol!
Zo gewassen, zo droog!

ƒ 1,75 por bol a 50 gram
PULLOVER WOL in vele
kleuren, per 100 gram ƒ2,45

Bollen BABY WOL a 50 gram
NU ƒ 1,15.

Onze reclame deze week:

NE VEDA WOL, 50 gram
slechts 95 et.

De Wolbaai
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Beter slaagt

U bij

„'t Ihtcüeuc"
Stationsplein 15 - Telef. 3346

voor:

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

\Jbte de nieuwste

mdekapsels
modellen '64-'65

SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1964

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 189, ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

BadhoUl Het nieuwste hotel aan de kust

Boulevard Paulus Loot 1, Tel. 4941

CCf£&te&
In de Hotel Bar
en Indonesische zaal

entertainment

WIM LANDMAN
sart de vleugel.-

"

Iedere vrijdagavond : „SATURNE-SURPRISE".

Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bel.

Vrijdag-, zaterdag en zondag 's avonds
optreden van het SATURNE-TRIO.

Geopend:

's Zondags van 3-7 en 8-2.30 u.

Overige dagen van 5-2 uur.

Radiatoren en
Plintverwarming

,TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Ilnlicm boekje in {iet restaurant

„Atkduiï IxMmne"
(De Huiskamer v. Zandvoort)

VANAF 1 MAART
iedere dag geopend van

10-2 uur.

Specialiteiten:
Sate's en Hamburgers

Binnenkort Verwarmd Terras!

Bar-Cabaret-Dancing

Stationsplein - Zandvoort

Gedurende de maand
februari 1965

elke zaterdag- en zondagavond

Het bekende Televisie-,
Dans- en Showorkest

kwartet

VOOR

TAPflFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Baüedux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

r

Dranken bestellen? OAA*)
Brokmeier bellen! L\J\JL

Yeenendaalse
Haltestraat 55 Telef. 2839

1e keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8Va-1

1

98 et.

Alleenverkoop in Zandvoort
van Hollandia onderkleding.

'8 Maandags gesloten.



Na Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij:
Café-Restaurant

Geopend van 10-6 u. '0 Maandags gaslotesi

RAADHUISPEIN 1 - TELEFOON MM

hrf
DE MIEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN

: ZUINIGER. PROBEER MAAR!

** <ï'>* *

Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4" motor, afgeleid van

de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt

nóg meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „TTow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

"

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit. C^SawaT^)

E. JONGSMA & Zn.
"

Oranjestraat 2-12 - Teler. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.AUTOBEDRIJVEN

Hedenavond:
voorlichtingsavond
Vereniging tot Steun aan het

NEDERLANDS ASTMA FONDS

o.a. causerie door Dr. G. J. J. VEENING.

GEMEENSCHAPSHUIS, aanvang 20.00 uur.

TOEGANG VBIJ.

Als U al heel wat hebt gelopen,
Om een sigaar naar Uw zin te kopen
En U is nog niet geslaagd,
Lukt dat als U 't bij Botman vraagt.

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

SCHOONMAAKTUDI
Verkoop van verf, glas, behang
en huishoudelijke artikelen.

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!

Vraagt vrijblijvend offerte.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 2457

.

TE KOOP OP GOEDE STAND
"Woonhuis met tuin, bev. 6 kamers,
baök. 2 keukens en zolderkamer.
Alleen voor ingezetenen. Grote
Hyp. beschikbaar. Inl. Mak. J. W.
Apol. de Favaugeplein 43hs, tel. 2756

Kindje verkouden
dan net als bij v\il LJDA

Vader en Moeder PAMKW

meyersl Depöt -

1 ailtO'i HOTEL
vernuur/ »DE schelp-

en „
zo

?,
der^ TeI- 4781

Taunus, 1964

drïve yourseif vw -
en simca

Belangrijke
mededeling
voor

Fiat-rijders
(ki voor hen, die dit gaan -worden).

N.V. Autobedrijf Van Yperen te Zandvoort «al voortaan de be-

langen van Fiat-rijders in Zandvoort gaan behartigen, wat betreft

betrouwbare reparaties en
stipt-op-tijd service

Maar óók de belangen van toekomstig* autorijder*, wat betreft

de aankoop van

FIAT AUTOMOBIELEN
Zij kunnen kiezen uit een range van 23 FIAT-typen. Voor iedere

beurs, voor ieder doel Is er een Fiat.

Vraagt vrijblijvend proefrit bij:

N.V. AUTOBED R IJ F _ . „ . . _ __ „_,_ ,.,,.., m»~»B-»«».». PARALLELWEG 84

VAN YPEREN ^voort
ZANDVOORT TEL

'
2391

(waar de sortering auto-accessoires nog altyd uniek Is!).

Verzuimt niet bij Uw bezoek aan de RAI
de FIAT-afdeling te bezoeken!

„'t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714

Het voorjaar nadert!
UW TUINWERKZAAMHEDEN WACHTEN XJ WEER!

WU leveren U gaarne compost, turfmolm, Asef enz.

Uw speciale aandacht vragen wij voor onze GEDROOGDE STAL-
MEST, BLOEM- EN GROENTEZADEN.

Vogelvoederhuisjes (Larix en Berken), vetbollen, strooivoer, pinda's

Laat nu Uw grasmaaimachine sUjpen!

Catalogus voor groente- en bloemzaden wordt op aanvraga
gratis toegezonden.

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-
hoging thuisbezorgd! Wtf geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

VROUWEN WERELDGEBEDSDAG
vrydag 5 maart 1965, 8 uur n.m.
voor vrouwen van alle gezindten
in de Geref. kerk, Julianaweg.

Ook dit jaar wordt weer over de
gehele wereld de gebedsdag gehou-
den op de eerste vrijdag in „de
lijdensweken. .'•':

De liturgie werd samengesteld
door een prominente negerin, lid

van het departement voor samen-
werken van man en vrouw in gezin,
kerk en maatschappij, bij de We-
reldraad van kerken. Deze mevr.
Jesse Jai Mac Noil is de vrouw van
een negerp'redikant in N. Amerika.
Zij is in het bezit van verscheidene
academische 'titels

' en reisde veel'

in Afrika. '

Zij heeft zelf meermalen geleden
onder de smaad, haar rasgenoteh
aangedaan. Maar de liturgie dae zij

heeft samengesteld spreekt alleen
van liefde tot de medemens. '

Liturgieën zijn a 30 cent ver-
krijgbaar. .

Aan de bezoeksters wordt ver-
zocht, vóór de dienst zoveel mo-
gelijk stilte in acht te nemen.

Onrustige Zenuwen?
' Mijnhardt's Zenuwtabletten
-,.u 1|——n—f -

AFSCHUWELIJK ONGEVAL OP
NOORDBOULEVARD
Zondagavond omstreeks half vijf

heeft zich op de Noordboulevard
ter hoogtge van Riche-bad een ern-
stig en afschuwelijk auto-ongeluk
voorgedaan.
Uit de richting Bloemendaal reed

in een file de 40 jarige kruidenier
C. J. Both uit Amsterdam met in
zijn auto een vijftal personen.
Ter hoogte van Riche-bad wilde

hij uit de file naar links uitwijken,
vermoedelijk om te keren of te par-
keren, toen met grote snelheid links
van de rijbaan de 19 jarige student
A. C. A. v. D. uit Aerdenhout de
file trachtte te passeren. De wagen'
van de heer B. werd daarbij gegre-
pen en ruim 20 meter meegesleurd.
De gevolgen waren zeer ernstig. De
heer B. werd zó ernstig gewond, dat
hij tijdens het vervoer naar het
ziekenhuis in Haarlem overleed.
Zijn naast hem zittend zoontje Hans
van 7 jaar bekwam een bekken en
sleutelbeenfractuur en een hersen-
schudding. De achterin zittende me-
juffrouw E. v.d. K. uit Amsterdam
kreeg een linker beenbreuk en een

I
hersenschudding en de 16 jarige
mejuffrouw H. Z. uit Amsterdam
liep een bekkenfractuur en een her-
senschudding op. Twee naast hen
zittende kinderen kwamen met de
schrik vrij.

De heer v. D. uit Aerdenhout
kreeg slechts lichte verwondingen
in hot gezicht. Een naast hem zit-

tend meisje kwam er met de schrik-
af. De gemeentearts verleende de
eerste hulp en liet met twee zieken-
auto's de gewonden overbrengen naar
het St. Elisabeths gasthuis in Haar-
lem. Beide auto's werden zeer zwaar
beschadigd. De politie stelt naar dit

noodlottig gebeuren een nauwgezet
onderzoek in.

JAARVERGADERING V.A.R.A.

De afdeling Zandvoort van de
V.A.R.A. belegt de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering op maandag
15 maart in „Ons gebouw" aan de
Brugstraat.

GODSDIENSTOEFENINGEN

GEREFORMEERDE KERK
£ondag a.s. 9.30 en 19.00. uur:
Ds. P. J. O. de Bruine

HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.

Zondag a.s. 11 uiïr: Ds. W. H. Buijs
• Jeugddienst in het Jeugdhuis:

19. uur: W. A. Smit, pred. te
Amsterdam.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis.
10.30 uur: de heer A. Forrer.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Mej. Ds. C.
Stoutsndijk, D.G. Haarlem.

19.30 uur: Huis in de Duinen:
Ds. J. Heidinga, N.H., Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30 uur
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Mis-
sen te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.

In de week om 8 uur.

irSD.-CHR. GEMEENSCHAPSBOND:
Maandag' a.s." aanvang" 3 uur nSh.
samenkomst in „Pniël", Zulderstr.3.
Spreker J. W. van Zeijl. .

JEHOVAH'fl GETUIGEN
Maandag-20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag S uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 88 - TEL. 4166

By feest of party,
LEFFERTS dranken erbyt
Zeestraat 44 Telefoon 2254

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3 Telef. 2129

GUNNING
Door het gemeentebestuur van

Zandvoort werd gegund aan het
aannemingsbedrijf G. van . Duin &
Zn. te Katwijk aan Zee de aanleg
van een tegel en klinkerverharding
als onderdeel van de uitbreiding van
de Algemene begraafplaats te Zand-
voort.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de -weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/RobberB 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTER8
Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw O. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: J. Heek, Koningin-
neweg 51, Haarlem, tel. 02500-13174

APOTHEKEN
Van zaterdag 27 februari t.m.

vrijdag 5 maart
na 6.30 uur 's avonds: avond- nacht-
dienst van 18-8 uur en zondagsdienst
de Zeestraat-apotheek, Zeestraat 71,

telefoon 3073.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedcevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om zes uur.

Heden overleed zacht en
kalm, na een langdurig doch
geduldig gedragen lijden onze
lieve broer, zwager en oom

ALBERT VAK DER MIJE

in de leeftijd van 76 jaar.

Uit aller naam:
C. Paap-van der Mije

Zandvoort, 26 februari

Condoleantie adres.
Bilderdijfestraat 3

1965

De overledene ligt opgebaard
in de Rouwkamer Dorpsplein
11, gelegenheid tot bezoek

aldaar zondag en maandag
a.s. van 3-4 en 7-7.30 uur n.m.

De teraardebestelling ^al
plaatsvinden dinsdag 2 maart
a.s. te 2 uur n.m. op de al-

gemene begraafplaats te

Zandvoort.

Vertrek van Rouwkamer
1.45 uur n.m.

Dankbetuiging.
(Inplaats van kaarten).

Ten zeerste getroffen door de over-
weldigende belangstelling, onder-
vonden bij de herdenking van ons
gouden huwelijksfeest en het vijftig

jarig bestaan van onze zaak, zijn

wij niet in staat hiervoor U per-
soonlijk onze dank te betuigen.
Daarom brengen wij langs deze weg
allen hartelijk dank die van hun
meeleven 'getuigden en.woensdag .17:

februari" daardoor voor ons töt een
onvergetelijke dag hebben gemaakt.

C. G. Bluijs

M. E. Bluijs-
van Honschooten.

Zandvoort, 28 februari 1965.

Café Neuf, Haltestraat 25.

TONEELUITVOERING
UITGESTELD
De Zandvoortse toneelvereniging

„Op hoop van zegen" zou op dins-
dag 2 en woensdag 3 maart een. uit-

voering geven in theater Monopole
van het blijspel: „Blijf zitten waar
je zit". In verband echter met een
verkeersongeval, waarbij de hoofd-
rolspeler, de heer W, van der Moo-
len werd gewond, besloot het be-
stuur de uitvoeringen uit te stellen

tot woensdag 10 en donderdag 11

maart.

GESLAAGD
Aan de stichting Klinisch Hoger

onderwijs te Rotterdam slaagde voor
het semi-artsexamen de heer H. A.
C. de Vos te Zandvoort. .

.

OFFICIËLE MEDEDELINGIN
Gamaante Zandvoort ....

Bekendmaking. i

Het Hoofd A^an' het Gemeente-
bestuur van Zandvoort-maakt ge-
kend, dat dë Minister van Volks-
huisvesting en Bouwnijverheid goed-
keuring heeft verleend aan de
volgende plannen:

a. bij besluit van 16 december 1964
no. .1216425 aan de partiële, her-
ziening IV van het wederop-
bouwplan-zeereep-noord, vastge-
steld bij raadsbesluit van 28 april
'1964 nó.-'9 (3);^ ~-;^ r

'.;

;

b. bij besluit van*
2"

'februari 1965
rio.' 0202563 aan > de; partiële her-
ziening VI van het wederop-

• bouwplan-zeereep-midden,—vast-
gesteld bij • raadsbesluit -van 28
april 1964 no. 9 (2). -,-,''

De goedgekeurde plannen liggen" ter

gemeentesecretarie voor een ieder
ter inzage. •".'' '""'-' "''•

Zandvoort,. 23 februari 1965.

Het Hoofd van het
- gemeentebestuur, voornoemd,

VAN FÊNEMA.

Bekendmaking
• Het Hoofd \van~ het -gemeentebe-
stuur van Zandvoort maakt bekend,
dat Geduputeerde Staten van
Noord-Holland, goedkeuring rhebben
verleend aan~de volgende 'plannen:

a. bij besluit vaii' 22 december 1964
nr. 570 aan de partiële wijziging

' r
.
''52; van -het partiële uitbreidings-
' pian-in-qnderdelen „Zuid", vast-
gesteld o bij raadsbesluit ;,.yani; 28
januari 1964 nr. 15;

b. bij besluit van 22 januari 1965
.nr. 299 aan. de. partiële ^herzie-
ning van" het üitbfeidirigspilan-

in-onderdelen „Nieuw Unicum,
vastgesteld' bij ' raadsbesluit , van
26 maart 1963 nr. -4. -'-.-'

7<;

De .goedgekeurde plannen liggen

'ter gemeentesecretrie voor;een ieder

ter inzage.- C
Zandvoort, 23 februari 1963. \

Het hoofd van het r;

gemeentebestuur voornoemd,

VAN FENEMA

.Openbare bekendmaking.

De Directeur van de Dienst van
.Publieke Werken .maakt ;bekend;.:dat
gedurende de periode van' 1 maart
1965 tot en met 29 oktober- 1965,: het
huisvuil wordt opgehaald ' van ;6.45

uur tot 17 uur. '

. jrl

De Directeur van de Dienst
van Publieke Werken,

. _ C. H. VOGT.

By feestklanken:
. LEFFERTS DRANKEN .:

Zeestraat 44 . Telefoon 2254

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Michel Joseph Albertus,

z. van F. J. Vossen en C. A. M.
Pronk. Jaoobine Jeanette, d. van
J. Kuipers en L. L. van Keulen.
Maria Helen, öf vari W. Koperen
,A. E. A. M. Everts. ,:

Geboren buiten de gemeente: .;

' Margarete, d. van V. P. Koning
enE: C. Krebs. Roelof Hans, z: v.

G. Deosker en G. J. v.d. Hoek.
Hendrik Albert, z. van A. B'ar-

mentlo en M. A. A. de Jong.
Tanja, d van -A. B. Termaat en
G. Baaren.

Ondertrouwd: J. Th. P. Koster -en
M. Bink. C. M. M.. Romijn en; C.
M. van der Veld. H. A. Spierieus
en G.- Kerkman. ;Chr;.:-W;pGroot-
veld en H. Burgers.

Overleden (buiten "de gemeente):.
Cornelis Stuurman, 71 jaar, g'eh.

met G. Witkop. . ... ,»..:.'.

DAME», WIJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZB SPECIALB AANBOBDINQWN!

Slagerij
HENK VAN ELDI K

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

750 gram Schoudercarbonade f 3,95
500 GR. LENDE-ENTREC6TE .. /4,25

750 GR. DOORR. OSSELAPPEN /3,9S

750 GR. RIBLAPPEN /<,»»

250 gr. gekookte worst 95 ot.

250 gr. leverworst .. .. 80 ot.

150 gr. ham .. .... 98 ot.

150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,29

150 gr. Cervelaatworst 85 ot.

150 gr. pekelvlees . . .. 98 «i.

150 gr. gelard. lever 98ct.
150 gr. gebr. gehakt 68 ot.

. 150 gr. pork . . . . . .
-' 65 «t.

150 gr. Gebr. Rosbief f l,ïl

Ons bedryf werd uitgebreid met een

diepvries-container
Wy leveren U thans gaarne alle

diepvries-producten
zoals: IJSTAARTEN - GROENTEN - BAMI
NASSI - CROKETTEN ""'-' BITTERBALLEN
KIPPEN - KIPPOULET ENZ.

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 • 2002



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merkan.

WASAUTOMATEN

J KF l J R Burg
"
Enge|bertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

r. -„WINKELBEDRIJF . in luxe en huish. artikelen

'•;.;YRAAGrT:-'- .;.-:' .<., .
•;..'. x

2 verkoopsters

, leerling Verkoopsier

magazijnbediende
•-' .> " :

' (event. gepension).

Geboden wordt :;naast,goed salaris, een prettige

.^werkkring en een 5-daagse .werkweek... ...

j Brieven- onder no:': ;
25-2 riureau van dit blad.

Motel Keur, Zeestraat
Wij zoeken een

'". Vrouwelijke kracht
'die genegen 'is. ihet a.s, seizoen onze dependance
•.{10- kamers) te onderhouden. Gestoff. woon-
ruimte aanwezig. Voor serieuze gegadigden
aantr.- voorv-aarden. Brieven uitsluitend onder
nr. 49r2.bureau van dit blad.

Gevraagd:
. voor.<_• spoedige .indiensttreding:

%Sl|.
:i:3-wiiiikelmei$Je '..

ï'i.JUPITER'^ - Haltestraat 6
,

GÖLPITT
' Technische apparatenfabriek

A. j; VERSTEEGE N.V. t
-

. Hogeweg 35

zoekt voor het bouwen van o.a. hoog
;._:. /frequent generatoren, in vermogens

yari 300 watt tot 30 Kw., voor het las-
"""'

sen van plastic, goede .„-...

machine bankwerkers

instrumentmakers

fraisers en draaiers

''. " "'!
!c " Tevens hebben wij plaats voor.

een jong typist(e) '=«-~ 'n
r

.

Spiyciteties richten aan bovenstaand adres

Ï0f:tei:" :2455. 1; ,
•:-::-.

i

; '
.,:.•:...-.

1 Jtejtaucatd Jüda
Beul. de Favauge 10. - Zandvoort - Tel. 4384

EXCLUSIEVE
DINERS
f S,SO - f 7,SO
én f 15,00

Biy «lfc diner een fUi wijn per persoon gratis!

. „ _.-, .

' SFEER EN. GEZELLIGHEID. .

-vp ; ;' .-Uniek üitzichVop zee.

•ROTE DANSVLOER PIANO AANWBZI6.
'-; ~';;CENTRALE VERWARMING. "

:,:.
• Rejervegrt tijdig Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften,

v-r-*-; partyen en verenlgingwivondjes.

Het voorjaar
zit in de lucht!

Het wordt tijd om eens
aan iets nieuws te denken!

Wij brengen U een enorme sortering

COSTUÜMS in kamgaren, Terlenka'en Trevira,
....-

. . „ . van ƒ89,— tot ƒ198,—

'BLAZERS div. Ikleuren, l*en 2 rij model kam-
.. -,. garen ƒ 69,- - ƒ 79,—

SPORTCOLBERTS in vele variaties.

'PANTALONS, Terlenka en Trevira, in vele
kleuren en modollen van ƒ26,— tot ƒ49,—

.

REGENJASSEN, diverse modellen, en stoffen,

van ƒ 39,— tot ƒ 79,—

OVERHEMDEN en SPORTSHIRTS in een »
enorme variatie van ƒ 9,75 tot ƒ 19,75

NYLON JACKS, aan 2 kanten te dragen ƒ 42,—

FOAMBACK JACKS .... van ƒ 45,— tot ƒ 49,—

Ook zijn '.we rijk gesorteerd in truien, pull-

overs, pulpolo's en • vesten.

De laatste OVERJASSEN worden tegen
sterk verlaagde prijzen opgeruimd.

I
»<&JS6cfe—t*

SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODEenHEReHKLEDING

KERKSTR.20 • TEL-3136

Babygoed
JASJES MET MUTS

DRALON JONGENS PAKJES
JURKJES - OVERGOOIERS

VESTJES - TRUITJES

LUIERS! - WIEG GARNITUREN

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

Voorzorgzegela Contantzegelf

GLANSGAZEN TRUITJES
BRETELBROEKJES

LUIERTRUITJES - BABY-SAFE

Akersloot
Wij. kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wij rijden elke dag In Zandvoort.

AU.es wordt gehaald!

TELEF.- 5054 of 2845 - SCHELPENPLEIN 18

Pril

Parfumerie

"VcwiJJzsm-
Haltesiraat 53 - Telefoon 3449

biedt U in samenwerking met het Italiaanse
schoonhoidshuis

een schriftelijke huidanalyse

Geheel kosteloos en vrijblijvend. U behoeft

slechts in onderstaande coupon Uw naam en
adres in te vullen en in onze zaak af te geven.

Een specialiste van genoemd huis, neemt ver-

volgens schriftelijk contact met U op en maakt
geheel schriftelijk Uw analyse.

ZATERDAG VERRASSINGSDAG
Voor Uw schoonheidsverzorging:

1 ZAK GEKLEURDE WATTEN
van ƒ 0,95 voor f 0,70

Profiteer nu!!!

Ook a.s. ZATERDAG op alle FLOR -MAR
ARTHCELEN nog 10"/» KORTING! Dames, laat

deze unieke gelegenheid niet voorbijgaan.

Depositaire van: STENDHAL
ELLEN BETRIX
MARBERT
Dr. VAN DER HOOG
en FLOR-MAR

ZEG MA A R JA TEGEN NS
N.S.U. Prinz verkoop Jac. Versteege & Zonen

Pakveldstraat 21 - Telef. 2S28

N.S.U. Prim 4 f 4650,-; N.S.U. I0O0 L . f 5750,-$ N.S.U. Sport f 5900,-

«LEBRU»
Het adres voor 17!

De kleine winkel met het

grote assortiment!

Suède en Nappa jasjes

Suède herenvesten

Nappa spencers

Suède en Nappa knopen
Parapluie's

Kousen vanaf 89 et.

Suède en Nappa elleboog-

Portemonnaieï

Portefeuilles

Actetassen

Diplomatentassen

Clippertassen

Reistassen

en knlebeschcrmersl

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12

t.o. Consultatiebureau

MIMOSA! en vele soorten

NARCISSEN - TULPEN
KATJES - SERINGEN enz.

BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.
KASTANJETAKKEN
en FORSYTHIA.

Bestelt reeds nu Uw
BLOEMZADEN

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 0» - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen 1

Wij bieden ze U in vele variëteitenl

Vele soorten kamerplanten.
adres Voor Uw BRUEDS-

Het speoiaal-

GRAFWERK.
Bediening, priji en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'

Voor loden van de vereniging komt beschikbaar
de boven-duplex-woning

VosssIeSBaan SSrd.
Huurprijs ƒ 48,45 per maand.

Opgave schriftelijk vóór dinsdagavond a.s. 7 uur,
met vermelding van rangnummer, bij de secre-
taris D. van Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22.

ZATERDAG. 27 en ZONDAG 28 FEBR. - 8 UUR

David Brian - John Agar - Suzanne Dalbert

Een ongekend realistisch relaas van een onmen-
selijke strijd, welke leidde tot de bevrijding
van Europa! Een waarlijk grootse film. (14 jr.)

ZONDAGMIDDAG 2.30 UUR

DE PELSJAGER
VAN DE SLANGENRIVIER
Clint Walker John Russeli.

In de ruige pracht der ongerepte wildernis
voltrekt zich de strijd tussen mannen, die bereid
zijn de dood te trotseren om hun doel te be-
reiken. (Alle leeftijden).

zmimm
Gezelligheid kent geen tijd!

Een grote sortering

vindt U bij

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Dinsdags gesloten.

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Zie éte%„„

1N
i

£ie t*bd& vit!

A. G. SLINGER
Gedipl. opticien

Erkend ziokenfonds-
loverancier.

«ROTE KROCHT 30a
Telefoon 439S

\MtiMêtf& ml;

eet meenvlees en betaarminden



Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstra&t 28 - Zandroort

Telet S394

Voor alle

verzekeringen

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrfce.

Mevr. Hose
Tollensstraat 81
Telet 1823

Zandvoort

7 JANUARI 1965: dwars tegen alles in begint AH tientallen prijzen te verlagen. De toeloop van

nieuwe klanten zal dit mogelijk maken. 8 JANUARI: de eerste nieuwe gezichten verschijnen in

de AH-winkels. En elke volgende dag brengt weer nieuwe klanten.

VANDAAG: die 50.000 komen er. . . welke vrouw zegt niet „JA" tegen al deze prijsverlagingen.

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten Tan rulten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 47S5

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar I

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,

enz. voor elke gelegenheid 1

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Voor winter en zomer,
een goed bed voor de dromer!

J. van den Bos
woninglnlchtlng

BUderdljkstraat 5 - Tel. 3T96

Leverantie van all* meubelen

BU feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Vear

verhuizingen
en transporten

door bat gehele land

P. KERKMAN
Kastvarlorenstr. 1 - TeL 3399

GEMIDDELD IN

NEDERLAND

Lever gelardeerd. .100 gram

l/l

blik

Kfentcis 3
Sinaasappelsap

SoepballeQes S
Maearoiii 5o0l

Bniiïensai

rol

blik

0.54 Itr.

blik'

I

rood of wit
1

1 1/1 fles

1/1

blik

Jl/l blik

75

69

75

89

118

55

1.
3 '

89

59

kanl enklaar

1/1 blik

h.h. I pot

49
T9

5 smaken
rol

flacon

500 cc.35
& 100 gram

.grote fles&9

HUTsS éS Pak *fill\El

Hollandse: 1/1 blik

Ryvita pak

toerkaas.
Linthorst .

I
in tomatensaus Q

S£|
9 SpaanseWW tafelnün-

.100 gram

blik I!5 f

EN OOK NOG AL DEZE PRIJSVERLAGINGEN

_KtLopakST Tomatensoep"bt
.250 gram

— fles

250
-gram

Californische 250 gram

5 rood

h.h. I pot

5 smaken
paluoor i/jlh-

88 Kauwgum 2^ 38
.14 stuks @£p

;n EXTRA per 500 "f 79
KWALITEIT gram A.

witte Jreper_ 1^25 gram

grote bus

essengeieihrr__

19 Dropmenagerie Z3S
1/1 blik

100
gram

Schuurpoeder
IWuïnfeQter „c^o g,™ l?4

Palmoliezeep 4,^,69

I
rükgeurigc Schotse melange pakje 100 gram>0

Nieuw ! .groot blik 340 gram \f®

NEVENSTAANDi.

.PRIJZENGELDEN

^3sWAART*T^

20+,

e

500 gramj^ 19

Bali - Buttcrscotch - Frou Frou - Mokka per pak£»g^ 98

-»*^^Z!S£iï«>* tekst . SlccbU

mee!
Kom naar

l*K

Vernieuwingen in. hui», aan schoon-

maak, aan mode en kleding, en Uw
man aan de tuin, aan vakantie, aan

vrijetijdsbesteding, sport en cam-

ping

1AGEHUIS,
ilDSEVAART,

HAARLEM

Velt verrassingen, nieuwe attrakties,

exposities en demonstraties en daar-

bij de gezellige vaste evenementen

als Modeshow, Koffie- en Thee-

schenkerij (gratis), muziek van Tom
Erjch met zang van Ronny Tober.

Dage.
van 13

er een dagje tussenuit f
uit m m m , goed voor u t

ieopend van 10-17 en 19-23 uur. Donderdag 4 en' zondag 7 maart open •

/en 19-23 uur. Entree volw. f 1,75 ind. bel.; kind. t. 14 j. f 0,75 incl. bel.

VOORVER
Boekhandel Van Petegem, Kerkstraat 28

WAARDEB
Als tegemoetkoming In uw reiskosten naar Haarlem bieden wij u deze

reduktiebon aan, Bij overlegging hiervan aan uw voorverkoopadres of

aan de kassa's van de Haarlemse Voorjaarsbeurt ontvangt u een toegangs-

bewl|s van ƒ 1,75 voor f 1,2 5. Deze redukrie van ƒ 0,50 geldt uitsluitend

voor volwassenen.

HAARLEMSE VOORJAARSBEU RS VOOR DE VROUW

50 et 4 f/m 12 maart Krtlagehuli . Uldsavaart - Haarlem 50ci

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

Y/mtmmi
Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652.

WONINGRUIL
Amstelveen - Zandvoort

Aangeb.: 4 kamer maiso-
nette; gr. douche, garagG
en schuur. Huur ƒ 149,

—

p.m. Gevr.: 2 kamerflat of
kl. woning. Prunuslaan 33,
Amstelveen, telef. (02964)
18367.

Wasmachine oud of stuk?
Wij ruilen deze in bij aan-
koop van een nieuwe Velo
wasmachine of combinatie.
Deze week nog bij U thuis.

Betaling in overleg.
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

GEVRAAGD voor juli: v.

goz. v. 3 volw. on 2 kinde-
ren: KAMERS m. keuken-
gebr. Liefst in Noord. Tel.

020 - 742137 of Zandvoort
(02507) 3684.

Ambtcn.£cz. (3 k. v. 2-8 jr.)

zoekt woning of etage m.
keukengebr. van 31 juli -

22 aug. Er. m. prijsopg. no.
23-2 bureau van dit blad.

HUUR Philips-TELEVISIE
voor / 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249707
en 's avonds 02964 - 18664

Koop nu zonder vooruit-
betaling voor / 24,— per
maand een PHILIPS
WASDROOGAUTOMAAT.
Vandaag besteld, morgen
thuis. Bel dan vóór 6 uur
020 - 249767 en 's avonds
02964 - 18664.

WIEG te koop gevraagd.
Telef, 3736.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 ct„ lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

GEVR.: een hulp ter ass.

v.d. huisvr. in kl. kamer.
ƒ2,50 p. uur. 1 ocht. of
middag p.w. 't Huis in de
duinen, E-2-11.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

TE KOOP: PAPEGAAI
prachtige jonge vogel ƒ30,-.
Tel. 070 - 72 57 93.

TE KOOP GEVRAAGD in
Zandvoort: HUIS of FLAT,
vrije vestiging. Br. no. 24-2
bureau van dit blad.

WACHT NIET LANGER!
Als U toch van plan bent
om een Velo wasmachine
of combinatie te kopen.
Bel dan even op en U heeft
morgen al dit wasgenot in

huis.

VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

AANGEBODEN: Noten
HUISKAMER AM. ƒ225,-.
Tel. 02500 - 81679.

TE KOOP: BROMFIETS
(Puch 1962) i.z.g.st. ƒ250,-.
Tel. 2472, na 5 uur.

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

Uw was strijk- of kurk-
droog mot een PHILIPS
DROOGAUTOMAAT. Be-
taal ƒ 24,— per maand
zonder vooruitbetaling, mot
recht van koop. Vandaag
besteld, morgen in huis.
Bel dan vóór 6 uur 020 v-

249767 en 's avonds 02964-
18664.

WEG GRIJS HAAR
Dames en heren zijn

enthousiast over Crème
Marchal. Borstel uw haar
en wèg zijn de grijze haren.
Kan het makkelijker?

Gratis folder krijgt U bij:

Parfumerie HILDERING , _ . _.

Kerkstraat 23 - Telef. 2107 I tel. 2819,

Adverteren

doet

verkopen!

Dame, b.b.h.h., zoekt per-
manente WOONRUIMTE
m. kookgel. Br. no. 28-2
bureau van dit blad.

VOOR UW 2e NET
Geheel verzorgd.
met garantie.
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN ,

Auto-verz., W.A.-verz.,
Brand-verz. etc. etc.

Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

TE KOOP GEVRAAGD
dames fiets in goede staat.

J. Keur, Engolbertsstr. 64,

tel. 2914.

GEVRAAGD WERKSTER
enkele ochtenden of mid-
dagen per week, of meisje
voor halve dagen.
Mevr. Cats, Brederodc-
stratd 101, tol. 2773.

HUIS

L te koop
*

gevraagd
aan de

ZU1D-BOULEVARD
BBH Aanbiedit g:

R J. Kroese

I Brederodestr. 116

| Telef. 3244

REISV7IEG te koop gevr.
Mevr. v. Nes, v. Stolberg-
weg 8, tel. 3852. .

Heer b.b.h.h. zoekt een
gostof. zitkamer, e.v. met
kleine slaapkamer met
vol pension. Brieven met
prijsopgave no. 12-2.

Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

FLINKE WERKSTER
geo*. 1 ochtend per week
Burg, Engclbertsslraat 52,
< al «JI31Q

^^:jS'oróetterie

CU.ÓOH ecfcince.

>: daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36»
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen" en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.*.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTBLLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusoh

e.a.

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdschr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 c; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wij a;«n elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bU
geen gehoor Zandvoort: .3763) - Haarlem

VAMOB AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. £. Ho&nCH*
Zandvoorts enige volledige

rijschool

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Op«l-Vraohtwagen,
VESPA-Scootar.

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419



Zaterdag-reklame
Deze week:

4 VRUCHTENGEBAKJES ƒ 1,40

250 GRAM BOTERKOEK ƒ 1,73

250 GRAM ALLERHANDE ƒ 1,13

200 GRAM PINDAROTSJES 85 et.

Proeft U eens onze overheerlijke
gevulde kletskop-horentjcs.

Brood-, Koek- en (EV(E Hk9EW%
Banketbakkery JE I 3EPIEI1
HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

ZONDER

GRENZEN

i« er een bijzonder goed
adres: het ènze! Wij komen
snel. En v/ij laten alleen
warmte achter. Veel warm-
te! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haard-
olie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt t

Esso Olie- en Gashandel

Fa.A. KERKMAN&Zn
Van Lennepweg 5, Tel. 3576

ZANDVOORT

Autoverhuur
ZANDVOORT

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Dr. Schaepmanatraat 1, (hoek Drederodestraat)

Telex. 4580. Indien gesloten 3283.

RIJWIEL- EN BROMPIETSHANDEL

JAC VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoorl
en. omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,

Kreidler, Mobilettc, Rap, N.S.U.

De nieuwe modellen 3965 uit 'voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Vraagt een proefrit.

MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

Wjj vragen Uw speciale aandacht voor de zo
juist gearriveerde FRANSE RACEFIETSEN

tegen uitzonderlijk lage pys.
Vraagt demonstratie.

VLEESHOUWERIJ

Cpr van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 261G

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen

750 gr. voor f 3,98

Schouderkarbonade

750 gr. voor f 3,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .... 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst f 0,98

200 gr. Haagse leverworst ƒ 0,75
250 gr. Gelderse gekookte worst 95 et.

150 gr. Pekelvlees voor 85 et,

_ _- . * faJ >.H»rS^-jf»mCWWW

Zandvoorts raad akkoord
met voorbereidingswerlc sanering riolering

Het voorstel van B. en W. om een

krediet van f 25.000,— beschikbaar

te stellen ten behoeve van de voor-

bereiding van de werken tot sane-

ring van de riolering, waardoor de

lager gelegen gedeelten van de bad-

plaats ook bü zware regenval ver-

lost zullen worden van waterover-

last, heeft bü de behandeling van

de raadsagenda tijdens de vergade-

ring van de gemeenteraad dinsdag-

avond jJ. ruim drie kwartier in be-

slag genomen.
De algehele sanering van de rio-

lering, met inbegrip van de voorzie-

ningen die voor de rioolwaterzui-

veringsinstallatie zullen moeten
worden getroffen, zullen volgens

een uitgebreid rapport van de direc-

teur van de Dienst van Publieke

werken ruim acht ton vergen.

Verschillende raadsleden hadden

tegen het voorstel aanvankelijk

ernstige bedenkingen.

De heer A. van Duijn hoopte, dat
Zandvoort door de voorgestelde
maatregelen nu eindelijk van wa-
teroverlast zou worden bevrijd, vond
het echter wel eon zeer groot be-
dag en sprak er zijn verwondering
over uit, dat de nieuwe zuiverings-
installatie nu reeds te klein bleek te

zijn. De heer W. van der Werff was
over dit voorstel zeer teleurgesteld.

Spreker oefende kritiek uit op het
tien jaar geleden uitgebrachte rap-
port van Ir. Fuijkschot van het
Rijksinstituut voor zuivering van
afvalwater, volgens welk rapport de
installatie gebouwd werd die in de
praktijk geen harmonisch geheel
bleek +e vormen met de riolering.

Deze installatie, het vorig jaar in

Gebruik genomen, kostte ruim 3V«
miljoen gulden, en blijkt nu al niet

meer te deugen. De voorgestelde
algehele sanering zal zeker weer
1 müjoen gaan kosten en spreker
vroeg zich af, waar de thans aan-
gevraagde f 25.000,— voor zouden
moeten dienen/De heer J. Koning
was verheugd over de voorgestelde
vergroting van de riolering, maar
het rapport van de directeur van
Publieke werken noemde spreker
„onustbarend". Spreker gaf een uit-

voerige technische uiteenzetting

over hetgeen er zijns inziens aan de
-zuiveringsinstallatie mankeerde
waarvan de bouw tenslotte wegge-
gooid geld bleek te zijn en meende,
dat oplossing van deze problemen
de gemeente een holeboel geld en
narigheid zouden gaan kostenV'
De heer J. W. Gosen was eveneens
over dit voorstel teleurgesteld. Men
dacht, dat. mot de zuiveringsinstal-

latie een einde zou zijn gekomen aan
de wateroverlast, maar het blijkt

nog erger te zijn geworden, omdat
de installatie te kjein is. Spreker
noemde het een zeer onbevredigende
toestand en adviseerde het college,

zich in verbinding te stellen met
experts op dit gebied voor het in-

winnen van advies. Ook de heer C.

Slegers bevredigde het rapport niet.

De riolering blijkt niet te deugen
en de installatie nog minder. Spre-
ker zag als oplossing het lozen van
het gezuiverde water in zee of in de
duinen op een hoger niveau. Ook
deze spreker bepleitte met klem het

advies van een expert. De hoer A.

NIEUWS VAN DE HANZE
Op de laatste vergadering j.1. dins-

dag 16 februari waar Uw bestuur
aanwezig was in Haarlem is een
Federatie opgericht die tot doel
heeft om al de belangen van de
Hanze leden in het Kennemerland
te behartigen dus een federatie
Kennemerland. Van ons bestuur
zullen er 2 leden in zitten. Er zul-
len verschillende vraagstukken van
deze tijd besproken worden zoals
do kamer van koophandel in zijn

tegenwoordige hoedanigheid, de 5

daagse werkweek, opening en slui-

tings tijden hot vestigen van nieu-
we winkclconlnj's enz. enz.

Wij maken onze leden er tevens
op attent dat voor hen verschillende
belangrijke besprekingen zullen
worden gehouden in de aula van
de Hoge school aan de Pieter de
Hoochweg te Rotterdam, 5 maart
de Detailhandel door Drs. A. C. R.
Drcesman; 12 maart Vestigingsplaats
vraagstukken Drs. R. Kok; 19 maart
finaneiorings vraagstukken door
Drs. J. F. Postuma; 26 maart het
Overheidsbeleid t.a.v. het midden
en 'kleinbedrijf door Drs. J. F. H.
Wijzen. Wij raden U aan indien
U in de gelegenheid bont om deze
voordrachten te beluisteren, en vra-
gen te stellen U dat zeker moet
doen.

Op dinsdag 23 februari is er een
vergadering geweest in Haarlem met
de <op leiding van de N.R.K.M.
De Hanze hooft daar» kennis ge-

maakt met do hoer Hurkmönsyen,
voorzitter en de heer Dfs. .Nelissen

lid van de 2e kamer.
Er werden veel vragen aan de

heren gesteld o.a. 5 daagse werk-
week, meer samenwerking in de or-
ganisatie, vestigings beleid enz.
Het geheel was zeer interessant

en diegenen die er geweest zijn

gingen voldaan naar huis.

J. van der Moolen was het met dhr.

Slegers eens en zag buislozing in
zee van afvalwater als de enige
afdoende oplossing. /
Wethouder J. L. C. Lindeman

verdedigde het voorstel van B. en
W. Spreker wees erop, dat de zui-
veringsinstallatie momenteel alle

afvoer kan verwerken, maar op
zoor abnormale regenval is deze
niet berekend. I-Iet voorstel van he-
denavond dient echter in de eerste
plaats om een goede afvoer ook bij

abnormale omstandigheden te waar-
borgen. De genoemde acht ton ko-
men pas later aan de orde, bij de
algehele sanering van de riolering.
Spreker weerlegde alle aangevoerde
argumenten tegen ondeugdelijke
bouw van de zuiveringsinstallatie
en meende, dat Ir. Fuijkschot
geen enkele blaam treft. Deze bracht
zijn rapport tien jaar geleden uit,

toen de omstandigheden anders
waren en wees er tenslotte nog-
maals op, dat de zuiveringsinstal-
latie momenteel de dagelijkse toe-
voer in normale

r
omstandigheden

nog de baas kan/'
De voorzitter Mr. H. M. van Fe-

nema benadrukte nog eens met klem
de grote deskundigheid van Ir.

Fuijkschot, die een der beste advi-
seurs is, die Nederland op dit ge-
bied heeft. Tevens sprak de burge-
meester zijn waardering uit, voor
het uitstekende rapport dat de Di-
recteur van Publieke werken indien-
de.. Bij de replieken kwam bij en-
feele raadsleden de wens naar voren,
om een nieuwe deskundige om raad
te vragen. De heer Gosen wilde er
zelfs een voorstel van maken. De
voorzitter bleek hier echter niets
voor te gevoelen, omdat Ir. Fuijk-
schot meer dan voldoende deskun-
dig moest worden geacht. Wel wil-
de spreker toezeggen, dat het colle-
ge naast deze eventueel een tweede
expert in de zaak zou gaan betrek-
ken, indien daartoe reden aanwezig
zou zijn. Vervolgens bracht spreker
hot voorstel tot beschikbaarstelling
van een krediet van ƒ 25.000,— in
stemming. Het werd aangenomen
met 10 tegen 2 stemmen. Tegen
stemden de heren van der Werff en
Gosen. Afwezig wegens vakantie
waron mevrouw C. Stemler-Tjaden
en de heer L. J. Breure en wegens
ziekte de heer D. Petrovitch. K.

23ste HAARLEMSE
VOORJAARSBEURS
Dat hot voorjaar onmiskenbaar

nadert, pok al is hot nog koud en
guur en" valt er af en toe nog wat
sneeuw, dat blijkt elk jaar opnieuw
wanneer wij U de traditionele
Haarlemse Voorjaarsbeurs mogen
aankondigen, zoals dit ook thans
weer het goval is en die dit jaar
van donderdag 4 t.m. vrijdag 12
maart in het Krolagehuis aan de
Leidsevaart in Haarlem zal worden
gehouden.
Deze voorjaarsbeurs — thans voor

de 23ste maal georganiseerd — is zo
langzamerhand als streekbeurs voor
Kennemerland een begrip geworden.
Ook in Zandvoort bestaat er

steeds grote belangstelling voor zo-
wel uit het bedrijfsleven als bij de
particulieren.
Ook thans weer zult U op deze

bours het allernieuwste aantreffen
op velerlei gebied. Er is weer een
modeshow (driemaal daags), een
voorjaarsbloemenshow en er zullen
v/eer talrijke demonstraties op huis-
houdelijk gebied plaats vinden.
Duizenden toegift-artikelen zullen

weer worden uitgereikt. Tom Erich
met Eddy Christiani verzorgen het
muzikale gedeelte, terwijl de be-
kende zanger Ronny Tober 's mid-
dags en 's avonds de nieuwste songs
zal brengen.
Er is een café-restaurant en een

Chinese theetuin, in welke tuin 's

morgens koffie en 's middags en
's avonds thee gratis aan de bezoe-
kers wordt geserveerd.
Wij wensen de ondernemende

organisatoren, de heren H. C. en H.
Vermeulen, bijgestaan door een
commissie van deskundigen, ook nu
weer met deze beurs veel succes.

Tenslotte wijzen wij er nog op,

dat bij boekhandel Van Petegem,
Kerkstraat 28, de toegangskaarten
in voorverkoop verkrijgbaar zijn.

Dit voorkomt U lang wachten aan
de loketten. Bovendien ontvangt U
op deze toegangsprijs nog een kor-
ting van 50 et. indien U de in dit

blad onder de advertentie geplaat-
ste waardebon inlevert, hetwelk is

bedoeld als service voor de te ma-
ken kosten voor Uw reis naar
Haarlem.
Wij twijfelen er niet aan, of 'ook

nu weer zullen vele inwoners van
Zandvoort deze beurs gaan bezoe-
ken. U bezorgt er Uzelf een genoe-
gelijke en leerzame ochtend, middag
of avond mee.

HOOGWATER
februari Strand

H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar

28 2.11 10.— 14.28 22.30 600-12.30
Maart
1 2.51 11.— 15.04 23.— 7.00-13.00

2 3.29 11.30 15.39 23.30 7.30-13.30

3 4.02 12.— 16.10 24.— 8.00-14.00

4 4.32 12.30 16.43 24.30 8.30-14.30

5 5.03 0.30 17.13 13.— 9.00-15.00

6 ïï.33 1.— 17.47 13.30 9.30-15.30

Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.

Prijzen van verse kip
omlaag

BRAADKUIKENS 500 gram ƒ 2,25 NU / 1.B8

BRAADSTUKKEN 300 gram ƒ 2,50 NU / 2,25

PIEPKUIKENS .... 500 gram f 2,25 NU f 1,08

SOEPKIPPEN 300 gram ƒ 2,00 NU ƒ 1,75

SOEPPOULET 500 gram ƒ 2,00 NU ƒ 1,73

MAAGJES 500 gram 75 et.

NEKJES 500 gram 73 et.

DIT IS GEEN DIEPVRIES, MAAR
VERSE KIP UIT EIGEN SLACHTERIJ

EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 stuks ƒ1,45; middsl 10 stuks ƒ1,25.

Hele kip aan 't spit f 3,98

Kom dus ook naar:

POELIERSBEDRIJF
CAS van BENTEN

Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2ÏS8

Uw extra aandacht
vragen wij U voor ©nae specialiteiten

rauw» rookworst 50 ot. par 100 gram
leverworst 30 ot. per 100 gram
gekookte worat 44 et. per 100 gram

Clgen fabrikaat.

Slagerij D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en'Varkensvleee..

Ruim gesorteerd In njne vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 2 - TELEFOON 2930

ZANDVOORT

Voor Uw drukwerk»

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28. - Telefoon 2781

Bezoekt de

FEESTAVOND
van

Zandvoorts Muziekkapel
In Café-Restaurant Zomerlust, Kosterstraat 5,

op zaterdag 27 februari 1965, aanvang 8 uur non.

Met medewerking van
ZANDVOORTS MUZIEKKAPEL.
Wegens groot-succes wederom optreden
van „DE STRANDJUTTERS".

Cabaretgezelschap „DE OPTIMISTEN".

NA AFLOOP BAL o.l.v. de heer C. - Portegies.

Kaarten verkrijgbaar bij onderstaande adressen
a ƒ 1,50 (belasting inbegr.): A. Balledux, Halte-
straat 27-29, Fa. H. Schut; Kerkstraat 21, en voor
zover voorradig des avonds aan de zaal.

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Speoialist In klassieke meubelstoffertng

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ 25,50 per m«

Adverteert

in dit blad

HORLOGER
Kostverlorenstraat 08 - Telef. WT1

Het adres voor

Zaanse klokken
.en

Stoelklokken
VOORDELIGE AANBIEDING:

Etuiwekkers ƒ15,—. Prima merk. Volle garantie.

KOOPT UW HORLOGE BIJ ONSI
Nergens betere service.

EIGEN REPARATIE ATELIER
MET ELECTRONISCHE APPARATUUR
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Het mysterie van de onontplofte bommen

i *

Bombardementen heelt Zandvoort
in de bezettingstijd niet gekend.
Dat heeft ons meerdere- malen wel
eens verwonderd, want algemeen
waren v/o de mening toegedaan
dat de geallieerden de Atlanticwal,

die hier bijzonder sterk was, nog
wel eens zouden trachten te ver-

nietigen. Zover is het echter nooit

gekomen.
Maar wel bleef Zandvoort zitten

met het nog altijd onopgeloste my-
sterie van de ononplofte bommen.
Het gebeurde in de late nanacht
van 22 op 23 juli 1941. Een zeer

laag overvliegend toestel liet vlak

bij de Rooms Katholieke kerk aan
de Grote Krocht een viertal bom-
men vallen. Een ervan was een

zgn. „kettingbom", (drie projectie-

len verbonden met een ketting) die

in de Haarlemmerstraat vielen. De
vierde kwam terecht op het Patro-

naatsgebouw en richtte daar een
geweldige ravage en grote schade

aan. De voorzienigheid is toen wel
met Zandvoort geweest, want won-
der boven wonder kwam geen en-

kele der projectielen tot ontplof-

fing. Ware dit wèl het geval ge-

weest, dan zou de ellende niet te

DUBBEL GOUD
Slechts zelden zal in Zandvoort

voor een dubbel gouden jubileum
zoveel belangstelling hebben be-

staan, als dit het geval was bij de
herdenking van het gouden huwe-
lijksfeest van het echtpaar C. G.

Bluijs-van Honschooten en het 50-

jarig bestaan van faun café Neuf in

de Haltestraat 25, dat woensdag 17

febiuari werd herdacht.
Het is een feest geworden dat

heeft geduurd van 's middags drie

uur tot 's nachts vier uur. Een on-

gekend groot aantal bezoekers kwam
het populaire bruidspaar geluk-
wensen dat niet minder dan 113

bloemstukken in ontvangst mocht
nemen, vele manden met ' fruit en

talrijke geschenken.
Dat er heel wat geschiedenis is

opgehaald, spreekt welhaast van-
zelf want beiden zijn geboren en
getogen Zandvoorters. Ze waren
echt een beetje onderste boven van
al dit huldebetoon, dat zijn hoogte-

punt bereikte tijdens de serenade,

die Zandvoorts Muziekkapel en het

tamboerkorps in de avonduren het

bruidspaar bood.
Maar wij gunnen hen beiden en

hun zoon en kleinkinderen deze on-
vergetelijke dag van harte. Het doet
een mens wel eens goed te onder-
vinden, dat hij de sympathie en
achting geniet van zijn medemen-
sen.

WEER VRAGEN OVER
BOUWTERREINBELASTING
De Zandvoortse arts, dokter P.

Plieringa, heeft zich, naar aanlei-

ding van nieuw binnengekomen
uitspraken van het Gerechtshof in

Amsterdam inzake de bouwterrein-
belasting, waarbij de gemeente
Zandvoort opnieuw in het ongelijk

werd gesteld, wederom met een
schrijven tol hot college van B. en
W. van Zandvoort gewend.
Daarbij herinnert de heer Plierin-

ga aan zijn schrijven van 14 okto-
ber j.1., waarop - naar hem uit

raadsverslagen bleek - het gemeen-
tebestuur een afwachtende houding
wenste aan te nemen totdat meerde-
re uitspraken bekend zouden zijn.

Nu dit thans hot geval is, meent
de heer Flieringa er goed aan te

doen, de gestelde vragen opnieuw
onder de aandacht van het college

te brengen, in de hoop, dat men nu
bereid zal zijn to handelen in over-
eenstemming met de gevelde von-
nissen, dat wil zeggen restitutie van
de ton onrechte ontvangen belas-
tinggelden. Hetgeen door de bur-
gemeester intussen werd toegezegd.
(Zie rondvraag in raadsverslag in

dit nummer). Red.

BEëDIGING RESERVE-POLITIE
In de raadzaal zullen heden vrij-

dagavond door de burgemeester van
Zandvoort, Mr. H. M. van Fenema,
EO van de 48 ];dcn van de Zand-
voortse reserve gemeentepolitie wor-
den beëdigd. Daarna zal de uitslag
worden bekend gemaakt van de op
15 januari j.1. gehouden nachtoefe-
ning en aan deze oefening een nabe-
spreking worden gewijd door de
commandant van het reservekorps,
adjudant M. J. Methorst en briga-
dier De Hoop.

overzien zijn geweest. Over de
ware toedracht van het gebeuren
lopen de meningen nog altijd uiteen.

Sommigen beweren, dat het toestel

werd achtervolgd door een ander
(vijandelijk) vliegtuig en daarbij de
bornmenlast heeft afgeworpen. An-
deren beweren, dat het toestel waar-
schijnlijk opdracht had het tegen-
woordige „Hotel de Schelp" te bom-
barderen, waarin toen een groot
aantal Duitse troepen was onderge-
bracht en waarin ook een radio-
zendinstallatie aanwezig was. Mis-
leid door de duisternis zou de piloot
zich toen in het doelwit hebben
vergist en de Rooms Katholieke
l.erk voor „de Schelp" hebben aan-
gezien. Persoonlijk gevoel ik voor
deze laatste opvatting het meest,
maar nu ook veer waren de Duit-
sers zeer geheimzinnig en uiterst
vlug met het opruimingswerk. Men
kreeg eenvoudig geen kans dicht bij

de onheilsplaats te komen, waar-
door dit mysterie nimmer werd op-
gehelderd.
Nu we het toch over de Rooms

Katholieke kerk hebben, zij hier nog
een laaghartige daad vermeld die
plaats vond in' de nacht van 11 op
12 september 1940. Onbekende da-
ders sloegen toen van het H. Hart-
beeld, geplaatst in de tuin van huize
„Sterre der Zee" beide handen af.

Zowel bij niet katholieken als bij de
Katholieken zelf verwekte dit laffe
gedoe, dat plaats vond in een tijd

dat niemand meer tussen 10 en 4
uur op straat mocht komen en alles

volkomen verduisterd was, grote
verontwaardiging. De Zandvoortse
steenhouwer S. van der Kooi her-
stelde later het beeld op bijzonder
fraaie wijze geheel belangeloos en
van deze schending is dan ook thans
niets meer te zien.

Op 10 november 1943 werd in de
kerktoren een dynamietlading ' aan-
gebracht om deze bij een eventuele
invasie bij Zandvoort te kunnen
laten springen. Ook dat is gelukkig
nooit tot uitvoering gekomen. Ten-
slotte werden op 8 april 1943 de drie
bronzen klokken uit de kerktoren
van de R.K. kerk weggeroofd. Zij

werden na de oorlog door drie an-
dere klokken vevangen.

Ik v/ilde wel, dat ik U de sfeer in
Zandvoort dn de laatste oorlogs-
jaren eens vlak voor ogen kon stel-
len. Misschien lukt me dat wel door
het verhalen van diverse voorvallen
die in deze jaren plaats vonden.
Wellicht thans vrij onbetekenend,
gezien in het licht van de geweldige
strijd die zich elders afspeelde en
het leed, dat andore gemeenten werd
aangedaan die met het directe oor-
logsgebeuren in aanraking kwamen,
maar voor Zandvoort betekende in
die dagen het kleinste voorval iets,

waarover nog lang gesproken werd.
,Er moet niet worden vergeten, dat
onze eens zo welvarende badplaats,
gonzend van vakantierumoer, een
kleine, door ieder gemeden plaats
was geworden. Men zag er praktisch
geen mensen meor op straat. Café's
gn restaurants waren er niet meer,
de bedrijven, die nog geopend wa-
ren, werden of waren reeds inge-
richt als Wehrmachtsheim en men
zag er slechts Duitsers of bezettings-
troepen.
„Zomcrlust" was het clublokaal

geworden van de N.S.B., en het dorp
waar men nog vrij rond kon lopen,
beperkte zich tot de kern, de rest
was of afgebroken of omgeven door
mijnenvelden, waarvoor de waar-
schuwingsborden met de lugubere
zwarte doodskoppen en daaronder
de gekruiste doodsbeenderen al van
verre opvielen.
De hongerwinter zelf zullen we

later nog apart behandelen, daar-
over alleen al zou een boek te
schrijven zijn. Eveneens zal dit het
geval zijn met de gebeurtenissen
rondom „dolle dinsdag" in septem-
ber 1944.

Toen het strand gesloten was,
zocht men in Zandvoort toch naar
mogelijkheden ter vervanging van
de strandgenoegens. Men vond die
aanvankelijk bij do vijver in het
Vijverpark. Men baadde on zwom er
doch lang duurde ook dat genoegen
niet. De Duitsers kregen er de lucht
van en kwamen eveneens naar dit

geïmproviseerde lustoord. Toen de
Georgiërs als bezettingstroepon hun
intrede deden en de Brits Indiërs
verdwenen, sneden deze ruwe, on-
behouwen kerels stukken uit de zon-

neschermen en maakten daar zwem-
broeken van. Dit had tot gevolg,
dat er al spoedig i;een zonnescherm
meer in Zandvoort te" bekennen was
degene, die nog een ongeschonden
exemplaar bezat, borg het op in af-
wachting van gelukkiger tijden. Het
werd al gauw daar bij die Vijver
alleen een zwembad voor deze Ge-
orgiërs en van meisjes, die al spoe-
dig zwaar met hen bevriend waren.
Maar het kwaad strafte zichzelf,

want de „ziekte van Weil" brak uit

en het zwembad werd door de Duit-
sers gesloten. ' Nog wat later kon
men er niet eens meer bijkomen,
want het gehele omringende gebied
werd één gioot mijnenveld.

Het was daags na Pasen in april

1944. Eli zat wat te werken in mijn
bureau dat toen gevestigd was bo-
ven het oude postkantoor, toen de
rust plotseling werd verstoord door
een hevig tumult. In de zaak op het
Raadhuisplein, waar nu Hoyng's
geschenkenhuis is gevestigd, dreef
toen de heer J. de Roode_zijn kap-
perszaak, samen met z'n twee zoons.
Opeens brak de herrie in- volle he-
vigheid los. Uit de zaak kwam de
heer de Roode, vergezeld van zto
twee zoons, handen in 'de nek en
omgeven door een aantal, Georgiërs,
onder aanvoering van een luitenant.

Met getrokken pistool en de bajonet
in de rug werd het drietal onder
hevig gekrijs naar het politiebureau
gebracht, dat toen- gevestigd was-
te het raadhuis in de Haltestraat,
doch al spoedig kwam men daar
weer uit. Door de "Kerkstraat
werd het drietal -. (

.naar het
strand gebracht en bij het Zuiderbad
de zee in gedreven, • gekleed In de

Nog een fraaie overzichts-

foto van Zandvoorts

strand en Boulevards In

de voor-oorlogse jaren.

We diepten deze op uit '

het foto-archief van

Haarlems Dagblad en

wilden-haar onze lezers

niet onthouden.

witte kappersjassen. Tot driemaal
toe herhaalde zich dit, terwijl de
Georgiërs, wanneer ze uit zee kwa-
men, hen eerst weer een "aantal
malen door het mulle duinzand aan
de duinvoet lieten rollen. Daarna
werden ze opgesloten in een daar
aanwezige kleine bunker. Het was
toen 's avonds half vijf en eerst om
half elf liet men de drie mannen,
doornat, onder het , slik en rillend
van de kou naar huis terug lopen.
Wat was er gebeurd? De heer de
Roode maakte in z'n zaak bij. het
scheren zowel gebruik van papieren
servetten als van handdoeken, wel-
ke laatste in die tijd zeer schaars
waren. Geheel onbewust had hij de
luitenant een papieren servet voor-
gedaan, waarop deze dermate,, in
woede ontstak, dat hij in de winkel
een ware ravage aanrichtte. Hij
sloeg alles kort en klein en mepte
er met de kolf van z'n, revolver op
los, waarbij het trio de Roode bloe-
dend verwond geraakte. Zelfs dreig-
de hij, de heer de Roode te zullen
doodschieten, want hij wilde flap-
pen" en geen „papieren". Wanneer
niet mevrouw de Roode tussenbeide
was gekomen, zou hij zeker de heer
de Roode in diens zaak hebben
doodgeschoten. Nu dreef hij het
drietal als hierboven omschreven
naar buiten e:i de bemiddeling' van
de Ortzcommandantur was .nodig,
om hen weer in vrijheid te krijgen,
i-.'et was slechts een onbeduidend
voorval, man • in het Zandvoort van
toen was het een gebeurtenis, waar
.men nog heel lang over sprak en
het typeerde v/el zeer bijzonder de
lichtgeraaktheid van de bezettende
macht. -• • Kl

Collecte Groesbeekse tehuizen

Iedere dag wendt menjzich tot de
Nederlandse Centrale voor Practi-
sche Hulpverlening (Groesbeekse
Tehuizen) met het verzoek een kind
of een volwassene op te nemen in

een van de 14 Tehuizen ,en gezins-
paviljoens, die van deze Protestant-
se instelling te Groesbeek uitgaan.
Kinderen, die de veilige beschutting
van het ouderlijk huis moeten ont-
beren; volwassenen, die gehandi-
capt zijn naar lichaam of geest of

in sociaal opzicht; langdurig zieken,

die vaak reeds jaren aan hun ziek-
bed zijn gekluisterd, en voor wie
een passende verpleging thuis niet

langer mogelijk is.

Deze allen vinden in de Groes-
beekse Tehuizen rust, wérk en naar
wij hopen wat geluk. Maar van de
± 350 aanvragen per jaar moet een
groot gedeelte worden afgewezen
wegens plaatsgebrek.
Daarom wil men deze arbeid in

Groesbeek financieel verder helpen,

JAARVERGADERING
„ONS GEBOUW"
De vereniging „Ons gebouw" te

Zandvoort belegt de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering op zaterdag
27 februari in het verenigingsge-
bouw aan de Brugstraat no. 15.

,De pericdiek aftredende bestuurs-
leden mevrouw A. Heijnen-List en
de heren J. G. Bisenbenger, D. van
Duijn en A. Kerkman hebben zich
voor een herbenoeming herkiesbaar
gesteld. In de vacature van de" heer
G. J. Sterrenburg, die niet meer
voor horbenoeming dn aanmerking
wenst te komen, zal moeten worden
voorzien.

BRANDJE IN BOUWES PALACE
Vrijdagmorgen 19 februari j.1.

werd de brandweer van .Zandvoort
gealarmeerd voor een brand op de
derde verdieping van het in aanbouw
zijnde Bouwes Palace aan de kop
van de Zeestraat.
Het bleek dat een bus met vloei-

bare rubber, waarboven een lamp
brandde, in brand was geraakt. De
bus was dicht, doch . vermoedelijk
door de warmte sprong de deksel
eraf, die togen de lamp terecht
kwam, waardoor de boel in brand
geraakt'}. Arbeiders wisten het vuur
te doven, zodat de brandweer zich
kon bepalen tot het nablussen. Er
waren nog al wat gesprongen rui-
ten, terwijl ook de betimmering vrij

aanzienlijk beschadigd werd.

zodat "uitbouw van het werk voort-
gang kan vinden.
Tot dit doel zal er ook in onze

gemeente een openbare inzameling
worden gehouden. Veel is er nodig,
geeft dus met gulle hand. En als

U kunt en wilt, helpt dan met deze
collecte en meldt U bij mevrouw
Heeroma, Frans Zwaanstraat 20,

Zandvoort, telefoon 3568.

VOOR HEN DIE DAMMEN
Dit is het één na het laaste pro-

bleem van de heer D. v.d. Berg, een
negen om negen stand. Dit is bijna
een stelling voor een miniatuur.
Het motief dat hier in verwerkt

is, is zeer aantrekkelijk.
Probeert U het maar eens.

Auteur D. v.d. Berg, Waddinxveen.

No. 4

Wit speelt en wint.

TAFELTENNISVER. „SHOT'
Uits'agen wedstrijden afd. Kenne-
merland:

H.T.C. 1 - Shot 2 8-2
T.Y.B.B. 4 - Shot 1 5-5
Shot 1 - Rijtelb 1 9-1
Shot 2 - T.O.G. 3 8-2

K. J. C. „NOORD"
De stand in februari is:

1. J. Hoogendijk 14497
2. Mevr. Koper 14335
3. Mevr. Stug 14283
4. Mevr. Loos 14232

K. 3. C. „ZANDVOORT"
K.J.C. „Zandvoort" speelde dins-

dagavond j.1. de 6e ronde van het
Paasrtournooi. De stand luidt thans:

1. W. Molenaar
2. C. Bluijs
3. T. Veen

JAARVERGADERING Z. R. B.
De Zandvoortse Reddingsbrigade

belegt de jaarlijkse algemene leden-
vergadering op vrijdag 9 april in

hotel Keur aan de Zeestraat.

25 JAAR BIJ DE P.T.T.

De heer PI. P. Bohmert te Zand-
voort hoopt op maandag 1 maart
a.s. het feit te herdenken, dat hij

gedurende 25 jaar werkzaam is bij

do Posterijen. De laatste jaren als

loketambtenaar in het postkantoor
te Zandvoort.

AUTOMAAT ONTVREEMD
Onbekenden hebben van een win-

kelier in de Potgieterstraat de aan
de muur bevestigde kauwgum-auto-
maat weggehaald. Het apparaat
werd later geheel geleegd door
de politie teruggevonden op een ter-
rein bij de Algemene Begraafplaats.

NED. CHR, VROUWENBOND
Afd. Zandvoort

Het jaarfeest hopen we te houden
op vrijdag 26 februari 1965 in het
jeugdhuis van de Ned. Herv. kerk.
De aanvangstijd is gesteld op 7.45 u.

DEEREN-E.H.B.O.
Op 22 februari werd ten huize

van de docent-dierenarts Dr. J. P.
Westerman te Bloemendaal, het
mondeling en practisch gedeelte
van het examen Dierenverzorging
en E.H.B.O. aan Dieren, uitgaande
van onze plaatselijke Vereniging
voor het Welzijn der Dieren, ge-
houden. Zeventien candidaten na-
men deel aan dit examen, dat werd
afgenomen door Dr. G. H. P. J.

Gouda Quint, dierenarts te Ren-
kum en. Dr. N. F. Werkman, dieren-
arts - te' Voorburg. Eén candidate
moest worden afgewezen. Onder de
geslaagden bevonden zich onze
plaatsgenoten de dames A. M. Fol-
kers-Struvé, Zuster M. C. E. van
Hüüksloot, Patty Kelder, G. Roeper,
H. N. Smorenburg-Winter en R.
Tiemeyer-Stute.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 20 februari:
Kinheim - Zandvoortm. 2-8

Adspiranten:
Zandvoortm. a - D.S.S. a 5-2
Zandvoortm. c - R.C.H, d 4-2
Zandvoortm. d - D.S.K. a 4-4
Geel Wit c - Zandvoortm. e 0-10
D.S.B. a - Zandvoortm. f 5-1

Pupillen:
Zandvoortm. a - T.Y.B.B. a 1-1
T.Y.B.B. b - Zandvoortm. b 0-1
T.Y.B.B. c - Zandvoortm. c 0-1
Kenn.land b - Zandvoortm. d 2-1
Zandv.ni. e - O.Gezellen d 4-0
Zandvoortm. f - T.Y.B.B. e 0-1

Uitslagen zondag 21 februari:
D.E.M. - Zandvoortm. 1-0
Zandv.m. 2 - R.K.A.F.C. 2 1-1
V.S.V. 2 -.Zandvoortm. 3 2-1
Zandvoortm. 4 - T.Z.B. 2 1-2
V.V.D. 2 - .Zandvoortm. 5 0-2
Zandv.m.*8 - Bloemendaal 9 1-1

Heemstede 5 - Zandvoortm. 9 2-3
D.S.K. 6 z Zandvoortm. 10 0-8

Junioren: -

Zandvoortm. . -, R.K.A.F.C. 2-1

Zandvoortm. b - Concordia b 5-4

Vl.Votiels -a -, Zandvoortm. c 2-2
Zandvoortm. d - E.D.O. d 2-2
Zandvoortm. e - E.D.O. e 3-3

Programma zaterdag 27 februari:
Vriendschappelijk:
Zandv.m. 1 - Kennemorland 1 18 u.
Kompetitie:
10. T.Y.B.B. - Zandv.m. 2 13 15 u.

Adspiranten:
40. Zandv.m. a - H.F.C, a 14.30 u.

47. Zandv.m. b - R.C.H. b 15.30 u.

67. Bl.daal c - Zandv.m. c 15 u.

82. Zandv.m. d - H.B.C, e 14.30 u.

95. Zandv.m. e - T.Y.B.B. e 15.30 u.

^Pupillen:
156. H.Boys a - Zandvoortm. a 15 u.

167. Zandv.m. b - De Brug a 14.30 u,

176. Zandv.m. d - Spaarnd. a 15.15 u.

178. Schoten b - Zandv.m. c 15.15 u.

179. Schoten c - Zandv.m. e 15.15 u.

186. Zandv-m. f - H.B.C, c 14.30 u.

Programma zondag 28 februari:
U.V.V. - Zandvoortm. 14 u.

W.S.V.'30 2 - Zandv. 2 14.30 u.

7. Zandv.m. 3 - D.E.M. 3 12.30 u.

48. Zandv.m. 6 - N.A.S. 4 12.30 u.

66. Zandv.m. 7 - T.Z.B. 4 12.30 u.

79. Sp.stad 4 - Zandv.m. 8 9.45 u.

92. N.A.S. 5 - Zandvoortm. 9 12 u.

97: Vog.zang 5 - Zandv.m. 10 12 u.

Junioren:
'

113. H.F.C. b - Zandv.m. b 14.30 u.

123. T.H.B. a - Zandvjn. c 9.45 u.

128. Zandv.m. d - R.C.H, d 9.45 u.

141. Zandv.m. e - T.Y.B.B. 1 14.30 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zaalhandbal 20 februari:
Hr.sen.: Rapiditas 1 - Z.M. 1 11-9

Jongens: Umond 2 - Z.M. 4-5

Uitslagen zaalhandbal 21 februari:
Hr.sen.: Z.M. 2 - Blinkert 3 12-11

Dames scn.: F.Speed 2 - Z.M. 2-2

Dames jun.: A.D.O. 1 - Z.M. 1 7-2
De Blinkert 3 - Z.M. 2 5-1

Programma zaalhandbal 27 februari:
Meisjes: Zandv.m. 1 - Odin 16 u.

Programma zaalhandbal 28 februari:
Hr.sen.: Z.M. 2 - Rapiditas 3 13.50 u.

A.D.O. - Zandv.m. 3 19 u.

Dames scn.: Z.M. - H.B.C. 1 15.30 u.

Dames jun.: Z.M. 1 - Rapiditas 11 u.

Esplanade
Badhuisplein

vraagt met ingang van april a.6.

voor het seizoen

KOK
HALFWAS-KOK
SPOELSTERS
Knecht algemene dienst
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Langs de vloedlijn

De slimmerik heeft steeds die
mening, welke tussen twee
verschillende meningen in ligt

E. Wertheimer (1846-1916)

immè
Met ere verloren

Er valt mijns inziens ons eerste elf-

tal wat de zondag j.1 geleden 1-0

nederlaag tegen U.V.V. in Utrecht
betreft, niets te verwijten.
Met zulk een kleinst mogelijk

verschil tegen de koploper, die wat
punten-aantal betreft alle andere
in deze' competitie spelende clubs

verre de baas blijft, naar huis te

worden gestuurd, is zeker niet be-
schamend, maar eerder- eervol en
bemoedigend. ,

En dan daarbij nog te bedenken,
dat deze beslissing viel in de laatste

minuten van de wedstrijd en dat we
daarvoor van een gelijk opgaande
en spannende ontmoeting hadden
genoten, boek ik persoonlijk als een
pluspunt voor onze geel-blauwen.
Onze jongens hebben er hard voor

gevochten, van het begin af tot het
einde toe en in de eerste helft had
Zandvoort zeker wel een doelpuntje
verdiend in een overigens vrij gelijk

opgaande strijd met steeds -wisse-

lende kansen.
We blijven daarom vol goede

moed voor de nog reterende wed-
strijden. Als onze jongens zó blijven

voetballen, zoals ze dat j.1. zondag
deden, dan is een aanzienlijke stij-

ging op de competitie ladder zeker
geen utopie. K.

Toon
Toon Hermans, (onze plaatsgenoot)

heeft zaterdagavond j.1. kans gezien

om miljoenen kijkers te binden
aan hun televisietoestel tijdens zijn

tweede „one man show". Hij heeft

bovendien weten klaar te spelen,

dat de straten waren uitgestorven,

de bioscopen onderbezet en het uit-

gaande leven drie uur lang op een
heel laag pitje stond. ,

Ik heb deze grootste onder onze
kleinkunstenaars met stijgende ver-

bazing en bewondering _ aan het
werk gezien. Dit was groot en groots

Ik denk aan zijn prachtige scène:

„De hof van Eden'<> en „de sof van
heden", aan zijn ontroerende con-
ference over de stilte, die bijna

overal zozeer wordt gemist en aan
zijn meer dan kostelijke „Society"

nummer met de onvergetelijke bal

gehakt, die een gala-bal werd. Dit

was kunst van de ^allergrootste

klasse waarmee Toon miljoenen aan
zich heeft verplicht. -

Ook Zandvoort is hom daarvoor
dank, véél dank verschuldigd, ja

Zandvoort wel heel bijzonder, om-
dat Toon Hem ans onze gemeente
als 'zijn woonplaats koos. We heb-
ben meerdere grote artisten en ook
minder grotere in ons midden.
Ik denk aan Heesters, Kraaykamp

Annette de la Bye, Jan de Man en
anderen.
Zandvoort mag er wel héél trots

op zijn, dat deze allen Zandvoort als

hun woonplaats kozen. We laten

het zo weinig merken, dat we er

trots op zijn. laat ik dan met deze
woorden de toük van alle inwoners
zijn wanneer ik Toon Hermans uit

de grond van mijn hart bedank
voor de onvergetelijke kostelijke

avond die hij ook Zandvoort j.1.

zaterdag heeft bezorgd. K.



Na Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij: tfUnkeiO, Café-Restaurant
Geopend van 10-6 u. 's Maandags gesloten

RAADHUISPEIN 1 - TELEFOON 2820

DE NIEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
* [ ZUINIGER. PROBEER MAARï

Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van

de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt

nóg meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „ïlow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit. C^JJordL

~-*y»*^i
TWrff -T^fotfftaTifci

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.

Zaterdag:

verrassingsdag

ADDIS TANDENBORSTELS prima kwaliteit

Bestand tegen kokend water normale prijs

ƒ 1,95 per stuk. NU 2 VOOR ƒ 1,95.

Voor Uw make-isp:

I zak gekleurde watten

van f 0,95 voor ff 0,70

Parfumerie

~Vcz*tTA
Haltestraat 53 Telef. 3449

Depositaire van: Stendhal, Ellen Betrix,

Marbert, Dr. van der Koog en Flor-Mar.

BU iedere aankoop GRATIS MONSTERS.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort
en omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,

Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.

De nieuwe modellen 3965 uit voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Vraagt een proefrit.

MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

Wy vragen Uw speciale aandacht voor de zo
juist gearriveerde FRANSE RACEFIETSEN

tegen uitzonderlijk lage pys.
Vraagt demonstratie.

Wie bij Drommel koopt,
Krijgt het beste voor z'n geld,
Onverschillig of hij 't duurdere
of 't goedkopere bestelt.

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

HOTEL BOUWES
VRAAGT VOOR HET SEIZOEN:

ZANDVOORT

meisje
leeftijd 18 jaar.

voor shop en garderobe (dagdienst, zondags vrij)

Aanmelden maandag 8 maart persoonlijk tus-
sen 10 en 12 uur.

"
Geen ijs, geen water

r

:

Verse braadkippen
voor lage prijzen!

BRAADKIPPEN
POULARDES
SOEPPOULET
KIPCARBONADE
BRAAD POULET
MAAGJES OF NEKJES
HELE KIP AAN 'T SPIT

Natuurlek weer bij'.

f 1,98 per 500 GRAM
ƒ 1,98 per 500 GRAM
ƒ 1,75 per 500 GRAM
ƒ 2,25 per 500 GRAM
/ 2,25 per 500 GRAM
/ 0,75 per 500 GRAM

ƒ 3.98

POELIERSBEDRIjF
CAS van BENTEN

Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

HORLOGER
KoEtverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Het adres voor

Zaanse klokken
en

Stoelklokken
VOORD3LIGE AANBIEDING:

Eluiwekkers / 15,—. Prima merk. Volle garantie.

KOOPT UW HORLOGE BIJ ONS!
Nergens betere service.

EIGEN REPARATIE ATELIER
MET ELECTRONISCHE APPARATUUR

BB

M0N0P0LÏ
ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7, MAART 8 UUR

PT 109 op nachtpatrouille
Toegang alle leeftijden

ZONDAGMIDDAG 7 MAART 2.30 UUR

Het schot in de rug
Toegang alle leeftijden

<7êé 2550

Aufofinanciering
Assurantie en financieringskantoor

J. F. FOLKERS
Speciaal voor Uw

Dr. Schaepmanstraat 1 aut0_
i
motor- en

Tel. 4580 - b.g.g. 3283 bromfistsverzekaring

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS
E. M. JAARSMA

DAVONETTE - JAN- en
HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstofferinff

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ7,75 p. m.
ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m»

-a

SCHOONMAAKTIJD!
Verkoop van verf, glas, behang
en huishoudelijke artikelen.

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!

Vraagt vrijblijvend offerte.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 2457

ZANDVOORTSE ARTS VRAAGT
GED. STATEN OPNIEUW
ONDERZOEK NAAR BELEID
GEMEENTEBESTUUR
De Zandvoortse arts, dokter P.

Flieringa heeft zich opnieuw met
een schrjjven tot Gedeputeerde
Staten gewend met verzoek, een
onderzoek te willen instellen naar
het beleid van het Gemeentebestuur
van Zandvoort in het algemeen en
naar het financiële beleid in het
byzonder

Reeds op 10 oktober 1963 richtte
Dokter Flieringa een dergelijk ver-
zoek tot G.S., waarop hij op 20 no-
vember 1963 ten antwoord kreeg,
dat er voor het college van Gede-
puteerde Staten geen aanleiding
bestond, zulk een onderzoek in te
stellen.

Aanleiding toen en ook nu tot het
indienen van dit verzoek is de hef-
fing van de gemeentelijke bouwter-
reinbelasting.
Nu een vijftal ingezetenen van

Zandvoort door het Gerechtshof in
Amsterdam in het gelijk is gesteld
op hun beroep tegen deze heffing,

heeft het gemeentebestuur besloten,
de ten onrechte geinde belastingen
te restitueren, hetgeen in het Ge-
meenteblad van februari j.1. werd
gepubliceerd, met de mededeling,
dat het hier in totaal handelt om
een bedrag van ƒ 584,— en dat het
totaalbedrag der aanslagen in 1962

ƒ 10.458,— beliep.
Doktor Flieringa wijst er dan op,

dat het hem niet duidelijk is, hoe
een bedrag van ƒ 584,— kon worden
genoemd, terwijl de gemeentereke-
ning over 1962 slechts een bedrag
van ƒ 563,67 als inkomsten aangeeft.
Bovendien wenst hij graag ophel-
dering over hot feit, dat over het
jaar 1964 aan bouwtorreinbelasting
slechts ƒ 5.000.— werd begroot, ter-
wijl het totaal bedrag der aanslagen
in 1962 volgens het Gemeenteblad
reeds ƒ 10.458,— bedroeg.
Dokter Flieringa besluit zijn

schrijven met er zijn verbazing en
verontrusting over uit te spreken,
dat de cjjfcrs in twee officiële ge-
meente-publicaties zo sterk uiteen
lopen.

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbyi
Zeestraat 44 Telefoon 2254

NIEUWS VAN „DE HANZE"
Per 1 januari 1065 is de algemene

Bijstandswet in werking getreden.
Hierdoor is de gemeentelijke over-
heid verplicht aan iedere Nederlan-
der financiële bijstand te verlenen,
wanneer hij niet over de nodige
middelen beschikt om in de nood-
zakelijke kosten van het bestaan te

voorzien. Wie hier meent voor in
aanmerking te komen kan zich om
inlichtingen wenden tot ons bestuur
of rechtstreeks aan ons bondskan-
toor in den Haag.
U zult vermoedelijk dit jaar wel

voor het laatst een kwitantiezegel
moeten plakken want de gezamelijke
organisaties hebben een verzoek
gericht aan de staatssecretaris om
spoed te betrachten met de voorge-
nomen herziening van de zegelbe-
lasting en daarbij met name de af-
schaffing van het kwitantiezegel
te bevorderen.
Ook de P.T.T. gaat haar tarieven

verhogen per 1 juli 1965 brieven
tot 20 gram f 0,18 drukwerk tot 20

gram f 0,08, postpakket (1-2 kg.)

ƒ 1,40, postpakket (7-10 kg. ƒ 4,25.

Aantekenen ƒ 0,45.

Voor een verslag van de installatie

van de Kath. jongeren op dinsdag
2 maart j.1. verwijzen wij U naar
het verslag elders in dit blad.

DOKTERSDD3NST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,

Gasthuishofje 27, telefoon 27B1.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: G. Verhagen, Anthonia
Fokkerlaan 31, Haarlem, telefoon
(02500) 63070.

APOTHEKEN
Van zaterdag 6 t.m. vrijdag 12 maart
na 6.30 uur 's avonds: avond- nacht-
dienst van 18-8 uur en zondagsdienst
de Zandvoortae apotheek, Halte-
straat 8, telefoon 3185.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedcevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om ze» uur.

Begraafplaats

Westerveid
opgericht 1888

Dit sohoonsta stukje

duinnatuur werd on-

langs uitgebreid met
nieuw terrein zodat

weer familiegraven be-

schikbaar zijn met nim-
mer vervallende graf-

rechten. Tevens wordt
de mogelijkheid gebo-

den tot afkoop van al-

tUd durend onderhoud
van deze graven. Uit

het gehele land kiest

men „Westerveld" als

waardige rustplaats

voor zijn geliefden.

Wl) gaven U gaarne alle

gewenste Inlichtingen.

N.V. Begraafplaats

„Westarveld"

Driehuis-Velsen

tel. 02550-8448/8449

Begrafenissen - Crematie's

Rouwkamer

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel

vrijbiyvend.

TE KOOP: wandehvagen met kap,
Singer trap naaimachine beide i.g.st.

prijs billijk. Potgieterstr. 32, tel. 4376

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR — TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

GODSDIENSTOEFENINGEN

GEREFORMEERDE KERK
Zondag u.s. 9.30 en 19.00 uur:
Ds. P. J. O. de Bruine

HERVORMDE KERK
Dienst in de - Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.

Zondag a.s. 11 uur: Ds. C. de Ru,
bediening van de H. Doop.
Kapel Woodbrookers, Bentveld

10.45 uur: Ds. W. H. Buijs.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: Ds. W. H. Buijs, Uit-

sluitend voor bewoners van het huis
Jeugdkapel in het Jeugdhuis.

10.30 uur: mej. A. Brokmeier.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15 _

Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. J.

N. Sevenster, N.H. Asdam.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30 uur
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Mis-
sen te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u;

In da week om 8 uur.

I'ED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.
samenkomst in „Pniël", Zuiderstr. 3.

Spreker H. Veldkamp

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

meyer'sl

verhuur^

Depot:

HOTEL
„DE SCHELP"

Tel. 4781

Taunus, 1964

drive yourself vw-
m Slmca

zonder
mil}\\ chauffeur*

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

J JC F" 1 1 R Bürg
"
Ense,bertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

Uw Perzisch
tapijt stuk?

. Laat .het repareren door
ervaren .reparatrfce

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

BU feest of partU,
LEFFERTS dranken crbtf!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

*

WIJ , VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,

enz. voor elke gelegenheid'

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Assurantie Kantoor

JAC HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

. Voor alle

verzekeringen

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

«asthulipleln 8 - T«lef. 2189 .

GEZELLIG TAPIJT,
•

; KENT GEEN TIJD!

J. van den Bos
wonlnginlchting

Bildercujkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Dr. v.d. Hoog cosmetica

Voor de verschillende huid-
types" steeds d« juiste huid-
verzorging.

Drogisterij-Parfumerie

B<touwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2387

Wij willen 50.000 nieuwe klan
Hoe? De laagste prijzen kun je niet nóg lager maken. Tenzij.... je durft vooruit

te lopen op de komst van 50.000 nieuwe klanten Com het financieel mogelijk

te maken). Dat is wat Albert Heijn doet.. .Ziehier.. .nog méér prijsverlagingen!

NIEUWE SERIE

Halve Abrikozen «u—*» Re^eM* 1,3 m, 1.9S

Bruine Bonen

innen!

va-

kant en klaar

.

1/1 blik

GoudfazantTomatenpuree
Gedroogde Appeltjes.

_%$ blikjes'

JL50 gram • 29

Nootmuskaat .. 58 Rijstpudding
Rode Bessen 2 88 Kastpapier
Gerookt VetSpek

Smnl-kTaar
blik 420 grom

afmisbaar_rol 3 mfr.

<& "

sfev% tu: ï,">S*.jftt /*•-•<;»

500
gram Potgrond. . grote zak

Gebraden Gehakt mwm

Macaroni 500^

OOK DÉZE PRIJZEN GINGEN OMLAAG!

Kapucijners

Lever

kant ca klaar __J/1 blik

.100 gram

RyïUa.Appelmoes w» 49 Knackebröd
Sinaasappelsap_, om 69 Abrikozenjam
Lucifers 2 * 44 Sperziebonen.

Mentos_ 3 69 Fruittella ^ _

-pak

h.h.1.. -pot

.1/1 Mik

AH-BIeekmiddel

Doperwten-fijn _

Druivensap

79 Appelsap_
61 Snijbonen

J/lHik

' rood ofwit. -groteUe*.

—grote fie*

15
25

Hollandse . .1/1 blik

~woensdag*10rnaart^

3 49 Soepballetjes 2^ 88
t
met balletjes

.1/1 blik

MESMI
l^

tpvS'l

Tomatensoep
JHorln^itKomatensaiu «S blik *JmM

Leverkaas w*™ 39
ROlpenS Linthorst [blik lf5

1 gemalen
busje25gramWitte Peper

WitteBloem— Kitopak67
Spinazie WHk49

EN OOK DEZE •••

Huishoudkoffie ,::l°9

Dropmenagerie-^m39
Bessengelei £&__*SS
Kiss Repen 3^ 4S
Wafeirepen _14 ****69
Kauwgum v;,Sp 1k] . 3S

Tutti Frutti. .250 gram

>men Californlsche 250 gram

Roömboter
Rioja 1962 L,rtü,

_250 gram 1?*

Flanpudding5 smaken "• Ck
pakYOor Vjltr Mt*^

Spaanse "469
_ tafclwyn fles Mkt

Palmoliezeep 4«ta69
Schuurpoeder 0^1» <

LuncheonMeat
blik 200

gram

Siam Rijst p*swg«^r»u
2p*

1 Zware Repen fa^^*
\ hazelnoot en ^ ZZc~^
1 sinaM/hwetawt___^---^£X)5.

Doeook mee!
Kom naarAlbert Heijn

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150

ZEG MAAR JA TEGEN NSU
N.S.U. Prinz verkoop Jac. Versteege & Zonen

Pakveldstraat 21 • Teler. 2323

N.S.U. Prinz 4 f 46f0,-; N.S.U. IOOO L. f 5750,-; N.S.U. Sport f 5900,-

Gezelügheid kent geen tijd!

•
Een grote sortering

JUMBOSPELEN
vindt U bij

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Dinsdags gesloten.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. L. Itoömeti*

Zandvoorts enige volledige
rijschool

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.

BREDERODESTRAAT 68 - TELEFOON 4419

Voor Uw drukwerk;

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS
f 5,SO - f 7,50
en f I5,00

BU elk diner een fles wün per persoon gratis!

SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tijdig Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften,
partyen en verenigingsavondjes.

WIJNHANDEL • SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat S0 - TeL 02507 - 2003



ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE

Voetkundige
SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE

Pedicure - Manicure
Massage

ZEESTRAAT 33

Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

fffF/ffffffSA

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1984 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN

Auto-verz., W.A.-verz.,
Brand-verz. etc. etc.

Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aangeb.: prima 2 kamer-
flat (badcel e.d. aanwezig).
Bovenste etage, mooi ruim
uitzicht. Tel. 020 - 138049.

WACHT NIET LANGER!
Als U toch van plan bent
om een Velo wasmachine
of combinatie te kopen.
Bel dan even op en U heeft
morgen al dit wasgenot in

huis.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

GEVRAAGD voor 1 of 2

halve dagen p. week: hulp
voor het schoonhouden v.

het restaurant. Prettige
werkkring. Hoog loon.

Restaurant LIDO, Noord-
boulevard 10.

Drie meisjes zoeken SEI-
ZOENWERK. Leeftijd 16-

17 jaar. Br. no. 2-3 bur.
van dit blad.

VOOR UW 2e NET
Geheel verzorgd.
met garantie.

Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

TE KOOP AANGEB. 2 zits

Frans bankstel m. tafel,

(als nieuw) ƒ 900,—.
Tel. 3033.

WONINGRUIL
Aangeb. ben.huis, 4 kam.
m. tuin. Gevr. vrij huisje.

Br. no. 3-3 bur. v.d. blad.

TE HUUR GEVRAAGD in

Zandvoort (\oor ± 1 jaar)

event. koop: 3 KAMER-
FLAT, gestoft of gemeub.
Br. no. 4-3 bur. v.d. blad.

I«der« vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

WOONHUIS TE KOOP
(Plan Noord), bev. kam., 3
slaapk., douchecel, zomer-
huis met keuken. Prijs

ƒ 28.500,-, incl. stoffering.

Leeg te aanv. over ± 1 jr.

Vest.verg. vereist. Tel.3396

Flinke HULP GEVRAAGD
lx per week, ƒ 2,75 p. uur.
Burg. Engelbertsstraat 52.

Zoekt V een BABYSIT?
Bel 24721

Vakantie-woningruil
Aangeb.: woning te Oos-
torbeek, voor 6 pers., van
25-7 t.m. 7-8. Gevraagd:
woning Zandvoort of om-
geving. P. A. v. Hemmen,
Stortweg 6, Oosterbeek.

WIE HEEFT onze rode
poes gevonden, met ver-
band om de buik. Verloren
onderweg naar de veearts,
omtrek Schoolplein. J. van
Duyn, Dr. C A. Gerke-
straat 18zwart, telef. 3323.

Bert geeft de
hoogste waa r de!
Lompen 30 et. Ki .mttn i n

druk 5 et Tapijt en st-'wjtt

deken 8 et. Bedveren 15 et

Metalen: rood koper 20U et

geel koper 135 et., lood 62

et., zink 55 et. Alles p kg

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

2*1 &tel.»

Zie mbdewn;
A. G. SLINGER

Gcdipl. opticien

Erkend ziokenfonds-
leverancier.

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395

WILT U BADGASTEN?
Voor succesvolle adverten-
ties in de bekende Duitse
courant Rheinische Post
Kunt U zich weer wenden
tot Sigarenr.iagazijn Lade-
ner, Grote Krocht 25,

Telefoon 2900.

Wasmachine oud of stuk?
Wij ruilen deze in bij aan-
koop van een nieuwe Velo
wasmachine of combinatie.
Deze week nog bij U thuis.

Betaling in overleg.
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

TE KOOP: PAPEGAAI,
prachüge jonge vogel ƒ30,-

Tel. 070 - 72 57 93.

Brood- en banketbakkerij
RINKEL

vraagt voor het seizoen
VERKOOPSTERS

v.d. avonden en de zon-
dagen.
Raadhuisplein 1 - Tel. 2820

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Dratferstr. 12, Tel. 3751

WEG GRIJS HAAR
Crème Marchal geeft uw
haar zijn natuurlijke
kleur. Binnen 3 minuten!
Zonder wassen, onmidel-

hjk klaar.

Gratis folder krijgt U bij:

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

Dame, jp* onlange hotelerv.
zoekt PLAATSING VOOR
SEIZOEN, onversch. wat.
Tol. na 6 u. (020) 86383 of

(02507) 4918.

Calc - Rest. RINKEL
vraagt een kracht v.d.

afwas, en andere werk-
zaamheden
Raadhuisplein 1 - Tel. 2820

Voor direct gevraagd
Hulp vror de winkel

Fa. Bakl.enhoven, Bakker-
straat 3, Tel. 2523.

Hout- en Boardhandel

«CENTRUM»
Brederodestraat 1

naast dr. Fheringa

PANNEREKKEN en
KAPSTOKKEN

in bouwpakket
PLASTIC-TEGELS
met kit aan te brengen.

POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
Ronde en Platte
TAPSE TAFELPOTEN
verschillende maten.

PLASTIEIv TUINSLANG
BISONKIT

Fantastische lijm!
enz. enz.

Telefoon 2963 en 2897

Haarlemse

OORJAARSBEURS
VOOR DE VROUW

Met v«le vernieuwingen, boeiende

demonstraties, proeven en keuren.

Een wonderlijk mooie modeshow,

Yel« attcakdes, o.r, Ronny Rober.

Gezellig oh altijd.

*J9
9f» KRELAGEHUIS,

*\£r LEIDSEVAART,

yfi* HAARLEM

van 4 t/m 12 maart
breek er een dagje tussenuit I
Samen uit > * . « goed! voor u F

Dagelijks geopend vin 10-17 en 19-23 uur. Donderdag 4 en zondag 7 maart opan
/ van 13-17 en 19-23 uur. Entree volw. f 1,73 incl, bel.; kind. t. 14 j. f 0,75 incl, bel,

'

VOORVERKOOP:
Boekhandel Van Petegem, Kerkstraat 28

WAAR DEBO
Als tegemoetkoming tn uw reiskosten naar Haarlem bieden wij u deze

redukliebon aan. Bij overlegging hiervan aan uv/ voorverkoopadres of

aan de kassa's van de Haarlemse Voorjaqrsbeurs ontvangt u een toegangs-

bewijs van } 1,75 voor f 1,25. Deze redukrie van ƒ 0,50 geldt uitsluitend

voor volwassenen.

HAARLEMSE VOORJAARSBEU RS VOOR DE VROUW

4 r/m 12 maart • Krolagehuis • Uldsevaart - Haarlem

Café -Rest. KINKEI,
vraagt voor het seizoen

een flinke jonge kok
Raadhuisplein 1 - Tel. 2820

WONINGRUIL
Aangeb. bovenwoning in

do Dr. C. A. Gerkestraal.
Br. onder no. 5-3.

Bur. v.d. blad

Eind maart a.s. gevraagd:
KAMER-WERKMEISJE
Hotel Faber, Kostverloren-
straat 15.

WONINGRUIL
Aangeb. in Haarlem vrn
bovenhuis, 6 a 7 kamers,
voor vrij huis met tuin op
zuiden, of oost-west, min-
stens 6 kamers. Zaanenstr.
61, Haarlem-N. Tel. 50875

ENIGE WOLLEN
SMYRNA
VLOERKLEDEN

door groothandel op
Jaarbeurs gebruikt.

ƒ 150,- p.st. Grote maten
Niet van nieuw te

onderscheiden.
Eventueel thuis te be-
zichtigen. Br. no. 15-5

bureau van dit blad,

TE KOOP: 2 1-pers. bed-

den m. matr. Telef. 4632.

Slag(.rr) Cor van Eldik
Ilaltestr. 12 - Tel. 2G16
r raagt een pientere jon-
gen om opgeleid te wor-
den in het slagersvak.

MIMOSA! en vele soorten

NARCISSEN - TULPEN
KATJES - SERINGEN enz
BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.
KASTANJETAKKEN
en FORSYTHIA.

Bestelt reeds nu Uw
BLOEMZADEN

Sloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen !

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUIDS-

Het speciaal-

en GRAFWERK.
Bediening-, prijs en kwaliteit, stemt leder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Erkende bondsrêjschooi N.B.A.

JOS. WELTEVREDEN
By inschrijving vóór 15 maart, de
eerste tien lessen ƒ10,— goedkoper
en desgewenst GRATIS PROEFLES.

Elke vrijdagavond GRATIS THEO-
RIE in HOTEL INTERLAKEN.

Correspondentie-adres: Postbus 841, Haarlem.
Tel. 02507-3851 en 02520-7377

Beursaanbieding

Hoogwaardige
Polyether matrassen
Luxe damast, 11 cm. dik, geborduurd bijzonder

goeü.en extra voordelig.

80 x 190
tot 12 maart 69,75

90 x 190
79,75

120 x 190
100,75

130 x 190

119,75

%&&&4^%&jtiAS
JANSWEG STATIONSPLEIN HAARLEM

en filiaal Zandvoort, Kerkplein

KRELAGEHUIS STAND 14

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 cl.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdschr..5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et, alles per
kg. Herenschoenen 25 c.; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.

Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wü zUn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500
geen gehoor Zandvoort: 3763)

16261 (by
Haarlem

»*

P¥*n

de gaine

met de steun

van een korset
Foundation van prachtige nylontule
elastiek met verstelbare buik- en rug-
steun. Een vinding zonder weerga!

Kostverlorenstraat 49 - Telef. 4492

Dinsdags gesloten.

GELDIG IN DE WEEK VAN 3 t/m 9 MAART 1965 L"

ALTIJD 10o|o ECHTE KORTING OP ALLE DE GRUTTER MIRKARTIKILIN

DE GRUYTER
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De arbeids-inzet
Er wordt algemeen, beweerd dat

Zandvoort in de bezettingstijd het
hoogste percentage N.S.B.ers had
van alle Nederlandse gemeenten.
Het lag na de evacuatie - op on-
geveer 11%>. Maar hoe vreemd dit

wellicht velen in de oren mag klin-
ken, er zijn toch geen gevallen be-
kend dat door verraad van N.S.B.-
zijde in Zandvoort iemand zou
zijn gearresteerd. Persoonlijk maak-
te ik het éénmaal moe dat des
avonds omstreeks zes uur, toen het
reed? volkomen donker was, een
jongeman lag te luisteren aan een
raam van een perceel in de Haar-
lemmerstraat, om vast te stellen of
er ook geluisterd word ,naar Radio-
Oranje. Bij mijn nadering verdween
hij ijlings. Wèl had men van deze
zijde een niet onbelangrijk aandeel
bij de evacuatie van. burgemeester
H. van Alphen,

t
die enkele weken

nadat in begin ' november 1942 de
burgerbevolking van Zandvoort
moest verdwijnen, eveneens aanzeg-
ging kreeg te evacueren. Men was
- en zeker niet ten,onrechte - hele-
maal niet op hem gesteld.
Zandvoort kreeg toen als burge-

meester de heer Ziegeler, die ook
burgemeester van Bloemendaal was
maar deze had hot zó druk, dat men
hom uiterst zelden op Zandvoort
zag. De lopende zaken werden daar-
om afgehandeld door de heer J. P.

Heyenbrock, die juist vorige week
is overleden, en die in de periode
december 1942 tot 5 mei 1945 optrad
als loco-burgemeester, met uitzon-
dering van enkele weken na dolle
dinsdag in september 1944 toen ook
hij de benen had genomen, doch al

spoedig weer terugkeerde.
Tot zijn eer moet ik hom nageven,

dat het absoluut voor mij vast
stond, dat hij moet hebben gewe-
ten, dat de heer Arie Weber op het
bureau van de bevolking allerlei

manipulaties uithaalde, die niet

naar de wil van de bezetter waren.
Hij moet hebben geweten, dat deze
knoeide met persoonsbewijzen en
kaarten lichtte uit do registers van
personen, die voor de Arbeidsinzet
ini aanmerking kwamen. Hoewel hij

dit wist, beeft hij dit altijd voor
zich gehouden, hoewel vanzelfspre-
kend oppassen de boodschap bleef.

Die Arbeidsinzet was overigens
een zaak, die Arie Weber en mij in
deze tijd volledig opvroegen. Het
was geen eenvoudige zaak. Op alle

hoofdbureaus van de Gewestelijke
Arbeidsbureaus had men in die tijd

een zgn. „Faehberater". Dat was
tenslotte maar een zeer misleidende
naam. In het Hollands zou zo
iemand een -adviseur bij beroeps-
keuze hebben geheten, maar deze
uit Duitsland gestuurde lieden had-
den, bij deze hoofdbureaus - geen
andere taak, dan. zoveel mogelijk
mensen hetzij vrijwillig of onvrij-
willig in te zetten voor werk in

door de Duitsers bezette gebieden
met uitzondering*van ons eigen land

"

en in 'hoofdzaak in Duitsland zelf.

In Haarlem, op 't hoofdbureau had-
den we óók zo'n knaap. Het begon
met Herr Adolf Dietrich, afkomstig
uit Hessen. Hij was verschrikkelijk
ijdel en bijzonder trots op z'n voor-
naam. „Ieh bin attch, ein Adolf" zei

hij tot iedereen, die hem voor het
eerst ontmoette. We hadden er een
spelletje van gemaakt, alleen maar
om hem te pesten, dan te antwoor-
den.: „Jawohl Herr Districh". Dan
liep hij rood aan van nijd. „Mensch
zei hij dan, met een verschrikke-
lijke nadruk op dat woordje
„Mensch": „Mensch", Ich sage doch
das Ich auch ein Adolf bin". Het
was een jongeman van een jaar of

dertig, die na ongeveer een jaar
werd opgevolgd door „Herr Voigt"
uit Berlijn. Daar troffen we het
slechter mee. Hij was een echte
Pruis, vreselijk achterdochtig en
gauw aangebrand. Het woord Jein-
sperren" lag in z'n mond bestorven
en Hitler was voor hem een God,
aan wie hij blindelinks gehoor-
zaamde. Het was een korte, gedron-
gen, blonde kerel, die door z'n grote
mond iedereen trachtte te overdon-
deren, maar daar raakten we op
den duur ook aan gewend. Ik her-
ner mij nog hoe ik op een najaars-
dag in 1943 door hem op het hoofd-
bureau aan de Kleine Houtweg in
Haarlem werd ontboden samen met
onze gemeentesecretaris, de heer
Bosman, omdat Zandvoort volgens
hem te weinig mensen voor de Ar-,
betdsinzet leverde, waarin hij -

SATURNE IN HOGER BEROEP
De president van het Gerechtshof

in Amsterdam heeft j.1. woensdag-
middag, — nadat het Saturnespel
was gedemonstreerd — als zijn me-
ning te kennen gegeven, dat dit spel

een Hazard- en geen behendigheids-
spel kan worden genoemd. Hij

achtte de geluksfactor zó overdui-
delijk, dat de behendigheid daar-
door ver op de achtergrond werd
gedrongen.

,

Hij veroordeelde daarorn de heer
J. J. Pas tot een geldboete van ƒ25,-.

De uitspraak werd vastgesteld op
donderdag 18 maart a.s. Tot zolang
zal dus dit spel in Zandvoort nog
kunnen worden gespeeld, doch wij
wijzen er onze lezers op, dat ook
de president van de Haarlemse
Rechtbank indertijd eenzelfde straf
eiste, doch bij zijn uitspraak tot

vrijspraak kwam. Afgewacht zal
dus moeten worden, hoe over 14
dagen de uitspraak zal luiden. In-
dien veroordeling zou volgen kan (en
zal) de heer Pas in cassatie gaan,
doch in die tijd tussen de uitspraak
en de nieuwe behandeling zal dan
niet mogen worden gespeeld. Van
groot gewicht achten wij echter dit-

maal de uitspraak van het Hof, dat
ook al zou het Saturne geen ha-
zardspel zijn, er een grote kans be-
staat, dat de gevolgen desastreus
zullen zijn, omdat dan in 'allerlei

gelegenheden, waarin men weinig
vertrouwen kan hebben dit spel zou
kunnen worden beoefend.
Het magistrale pleidooi van de

verdediger maakt echter alle voor-
spellingen omtrent de komende uit-

spraak onmogelijk.

vanuit zijn standpunt bezien, ook
wel gelijk had. Die aantallen moes-
ten volgens hem veel hoger worden.
De heer Bosman had de heer Voigt
nog nooit ontmoet en aanvaardde
vanzelfsprekend de tocht met loden
schoenen. Maar het viel mee, want
wij beiden wisten hem tenslotte er-
van te overtuigen, dat we deden
wat we konden, maar dat grotere
aantallen uit het sterk uitgedunde
Zandvoort niet verwacht konden
worden. Hij had eens moeten weten
waar vele jongens bleven.

Het was ook in deze tijd, dat de
post voor mij een brief onderschepte,
die gericht was aan het Hoofdbureau
van de N.S.B, in Utrecht. Illegale

werkers, die ik niet eens kende, had-
den de enveloppe geopend en lieten
daarna de brief bij mij afgeven. Er
werd ingeschreven, dat ik mijn
plicht tegenover het Vaderland niet
verstond, en daarom voor mijn func-
tie als leider van het Arbeidsbureau
niet deugde, daar ik de mij opge-
dragen bevelen niet uitvoerde en
bovendien handelde ik als ambte-
naar ook nog in de verkoop van
Belgische shag. Verzocht werd
daarom, mij ten spoedigste van mijn
functie te ontheffen en mij te doen
vervangen door een ander. Het wa-
ren een paar bekende Haarlemse
N.S.B.ers die dit epistel, dat Utrecht
nooit bereikte hadden verstuurd en
ik heb er dan ook nimmer meer iets

van gehoord.
Het verhaal wordt misschien wat

langdradig, maar om U een goed
inzicht te geven van de moeilijk-
heden, die aan het ontduiken van
de Arbeidsinzet verbonden waren,
was deze inleiding noodzakelijk en
ik moet er direct bij vertellen, dat
wanneer ik niet zo onnoemelijk
veel steun had ondervonden van de
politie althans van de meesten onder
hon, van de heer Arie Weber en
van de gemcentcsccietaris, wij te-
zamen nooit de resultaten zouden
hebben kunnen boeken, die nu wer-
de verkregen.

Als leider van het Arbeidsbureau
waren mij vier N.S.B, ers als mede-
werkers toegewezen. Ik had er al-
tijd het grootste pleizier in wanneer
ze 's morgens hskkenklappcnd met
uitgestrekte hand elkaar de Hitler-
groet brachten hetgeen meestal ge-
beurde op het luik in de vloer,
(waarover een kleed lag) en waarin
de spullen lagen opgeborgen die we
nodig hadden voor het samenstel-
len van ons illegale blad „De kleine
Patriot" dat elke dag in Zandvoort
verscheen en dat juist een uurtje
tevoren was afgedrukt op de sten-
cilmachine en op de daarvoor in aan-
merking komende adressen werd
bezorgd. (Hierover later meer).

Bij het vervalsen van de formu-
lieren die konden leiden tot onttrek-
king aan de Arbeidsinzet, kwam
heel wat kijken. Het viel niet mee,
om onderjhet- argwanende-oog van
een viertal „andersdenkenden" dit

werk te verrichten en het moest
dan ook meestal buiten de officiële

kantooruren gebeuren. Ik hield dit

werk angstvallig zoveel mogelijk
aan mijzelf en belastte mijn mede-
werkers in hoofdzaak met de bin-
nenlandse bemiddeling. Het aan-
trekken van arbeiders voor sloop-
werkzaamheden en de daaraan ver-
bonden formaliteiten vroeg al heel
wat arbeidsuren. Meermalen ge-
beurde het, dat onder degenen, die
zich voor sloopwerkzaamheden
kwamen melden, zich personen be-
vonden, die naar de mening van de
vier heren voor arbeidsinzet in
aanmerking kwamen.
Daar dit dan vrijwel uitsluitend

niet-inwoners van Zandvoort betrof,
liet ik deze lieden aan de heren.
Haarlem wist er dan wel weer ver-
der raad mee. De allergrootste moei-
lijkheid werd ook opgelost. Dat was
het verkrijgen van Duitse stempels,
die de Faehberater in Haarlem op
de formulieren plaatste. Het was
namelijk een bekend feit, dat wan-
neer een Duitser maar een stempel
zag, waarin de bekende Duitse ade-
laar voorkwam, hij meestal niet
verder keek, dan was de zaak wel
in orde. Ik bezat mooie ronde stem-
pels van het Arbeidsbureau, onge-
veer ter grootte van de huidige
poststempels. En de oplossing van
het probleem bleek bij enig naden-
ken zeer eenvoudig. Ik sneed van
uniformpetten en van de jassen van
Duitse officieren, wanneer deze in
het een of andere Wehrmachtsheim
gezellig bijeen zaten en hun jassen
,en petten in een onbewaakte garde-
robe hadden hangen, zulk een ade-
laar van hun jas of pet. Die op de
jassen waren groter en ik had ver-
schillende maten nodig. Je moest
natuurlijk wel tevoren goed uitkij-

ken, dat je niet gesnapt kon worden,
maar het lukte wonder boven won-
der, altijd. Op 't laatst had ik een
hele verzameling en deelde ze óók
uit aan m'n collega's in Haarlem en
andere "bijkantoren. Op een zachte
ondergrond kreeg je dan binnen het
stempel van hot Arbeidsbureau een
prachtige afdruk van de Duitse
adelaar, terwijl er ook formulieren
waren, waarop deze adelaar maar
alleen voorkwam met de handteke-
ning van de Faehberater erdoor-
heen. Dat namaken van die hand-
tekening betekende niets, want
daarnaar werd toch nooit gekeken.
De mensen, die zulk een formulier
oï kaart hadden, waren betrekkelijk
veilig, want er stond op, dat ze
waren vrijgesteld wegens het heb-
ben van een „Bescheinigung" van
dé een of andere instelling, inscha-
kqling bij de voedselvoorziening,
gezondsheidsredenen, (meestal T.B.
C.)i of wat dan ook. Ze konden vrij

op straat komen en werden ze aan-
gehouden, dan zat het altijd safe
en nimmer heb ik gehoord, dat er
iemand op zulk een valse „Ausweis"
werd gegrepen. Maar was het een-
maal zover, dat men deze formulie-
ren in z'n bezit had, dan moesten
op het bureau Bevolking de kaar-
ten uit de registers worden gelicht
en eveneens in het hoofdbureau te
Haarlem uit het centraal register.

Dab laatste was de moeilijkste klus.

4®M3iT>-

tm-~/X~ soortTOnii)Bwsp._iSA/&'&sV.

^) GOED LEESBAAR INVULLEN.
g}DE NAAM IN BLOKLETTERS

Si

Zitidvoort

Geboortejaar /#£/. .

ê \ ' (Uitsluitend in te vullen door het Arbeidsbureau)

AANMELDING
VAN DE BESCHIKKING VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS VOOR

HET BEZETTE NEDERLANDSCHB GEBIED

(DE COMMISSARIS-GENERAAL VOOR BIJZONDERE AANGELEGENHEDEN) BETREF-
, FENDE DE VERPLICHTING TOT AANMELDING VOOR DEN ARBEIDSINZET.

Familienaam: „././fatsfAFS-. -. ... . ..., . ...

voornaam: /ft/t0t)£*4*uA cS«Mt^üSVfc->-i^<-ö - - —

geboren den: IcjLé-'Z/ te: f^c^,'ae^Ji . .provincie: /C./7-

nationalitoil: . ^/C£*&^isCcz*»%^&nJ> __. ..

woonplaats: .Jj£.A*x*(**XHr4*CC. straat: ~/f A^Ac4s&b*i*i>j(~'~ y?.~/fj

bij: „.AJ-i* <ftz-<éc-xA-,. .._ ..._... . telefoon-

.levensstaat: ongehuwd —-ggbttWtT"^- geMheJden~Viin_taf£LJMi-*ed — _alg_oogt4amra

werkomH) — weduwnaar (weduwe^—j^oueidenJ7T
, ,

Aantal en leoftjjd van do inwonondo" kinderen: '
'

"

o. mannoujke: ....
~~

8& vrouwelijke: **zZ'.

Eigen huishoudenjjsr'ü- neen '). Aantal dienstboden: _^—

-

Momenteel werkzaam als: -tiAVt-sÉé^i/. . - -

(nauwkeurig aangeien, In welk beroep werl&aam)

' bij: G2^£Z^^.z.^2é^6!>^ -

(naam, soort en zetel van het bedrijf of van het bureau)

' sedert wanneer: c2^t^S. . /.#3f- ; duur van Lot werk: _ A*^v* - . ..

gepdagf— per weok ').

i

*) Personen, die, hoewel gehuwd, als ongehuwden werk elderf. aannemen.

v *) Doorhalen wat niet van toepassing is. ,

; --. . (ffe 29186 - M3 -K 1090

Want dit centraal register werd be-
heerd door uitsluitend N.S.B. ers.

Meestal was er maar één op deze
afdeling, die het hart vormde van
de „Arboitscinsatz", werkzaam en
hij stond in direct contact met de
Faehberater. Met een telefoontje
van een andere afdeling werd hij

dan van zijn afdeling weggelokt en
in die tussentijd moest ik mijn slag
slaon. Uit verschillende kaarten
bakken moesten dan in een omme-
zien deze formulieren worden weg-
gehaald. Het lukte me altijd, behalve
in één geval, dat van Jan Kemp,
de zoon van de groente- en fruit-

handelaar, die toen in de Kerkstraat
gevestigd was. Juist op het moment,
dat ik was binnengekomen, kwam
ook deze chef van de afdeling weer
binnen. Het valt niet mee, om op
zulk een moment je positieven bij

elkaar te houden, maar het gelukte
me toch. Met het een of andere
smoesje, wist ikjiern ervan .teover-^,
tuigen, dat ik hem ergens voor no-
dig had. Maar diezelfde middag
kreeg ik de zozeer begeerde papie-
ren niet. Twee dagen daarna bij

een nieuwe poging, waren ze echter
in m'n bezit, al kan ik U verzeke-
ren, dat je voor zo'n tweede maal
met de zenuwen in je keel naar
binnen gaat.

Voor de curiositeit heb ik deze
papieren altijd bewaard. Wellicht
krijgt U ze nog te zien op de ten-
toonstelling die in de bevrijdings-
week in onze gemeente wordt ge-
organiseerd.
En meent U nu tenslotte niet, dat

dit alles werd gedaan om de held
uit te hangen, om het vaderland te

dienen of dergelijke grote woorden
meer. Daaraan werd niet eens ge-
dacht. Het was eenvoudig een soort

sport, levensgevaarlijk misschien,
want je werd - naar mate het steeds

meer lukte - ook steeds brutaler,

maar dan toch sport. Je kon het
eenvoudig niet laten. Wanneer ik

deze jonge jongens bij mij kreeg, of

hun ouders en je komt ervoor te

staan om te helpen, omdat ze rade-
loos van angst zijn bij de gedachte
aan de mogelijkheid, naar Duitsland
te worden gestuurd, dat in die da-
gen van 1943 en 1944 door geallieer-

de bommenwerpers werd murw ge-
beukt, dan dacht je niet aan jezelf

en was je blij, althans iets te kun-
nen doen, - zij het ook weinig -

om daadwerkelijk verzet te kunnen
plegen jegens een bezetter, die

Zandvoort en zijn handjevol over-
gebleven inwoners op zo brute en
niets ontziende wijze behandelde.

K.

Voorlichtingsavond Ned. Astmafonds

Op vrijdag 26 februari j.1. hield
de afdeling Zandvoort van de Ver-
eniging tot Steun aan het Neder-
lands Astma Fonds een voorlich-
tingsavond in het Gemeenschaps-
huis. Ongeveer vijftig personen
woonden de avond bij, terwijl van
zeven personen bericht van ver-
hindering ontvangen was.
Na het welkomstwoord van mevr.

C. Stemler-Tjaden, voorzitster van
de afdeling, hield Dr. G. J. J. Vee-
ning, arts voor longziekten te

VOOR HEN DIE DAMMEN
De belangrijkste ontmoeting op

deze avond was wel de partij tussen
A. Hoekema en C. Draijer jr. Na
een vlot begin beging C. Draijer jr.

een kostbare fout, waarbij hij één
stuk achter kwam te staan. Hoekema
haalde nu dam dio metéén werd
afgenomen, weer met één stuk ver-
lies van C. Draijer jr. Twee stuk-
ken achter en dat tegen Hoekema,
een vrij hopeloze taak. Hoekema
ging nu erg voorzichtig spelen en
C. Draijer jr. brak zowaar door
naar dam. De partij werd afgebro-
ken, maar het ziet er wel naar uit

dal Hoekema deze partij gaat win-
nen, want het wordt een over-
machtsspel. Hier zijn de verdere
uitslagen:

C. Draijer sr. - A. Schuiten 2-0

P. Versteege - J. Schuiten 1-1

F. van Beem - M. J. Klatser 0-2

J. van Dijk - Th. ter Wolbeek 1-1

Th. Rustman - E. Fransen 1-1

J. van Dijk - A. Schuiten 2-0
L.J. v.d. Werff - C. Draijer sr. 1-1

A. Hoekema - C. Draijer jr. afg.

K.J.C. „ZANDVOORT"
Woensdag j.1. werd de 7e ronde

van het Paastoernooi gespeeld. De
stand luidt thans: 1. C. Bluijs; 2.

W. Molenaar; 3. J. Boom.

K. J. C. „NOORD"
Eind stand in februari is:

1. J. Hoogendijk 19696
2. Mevr. Stug 19455

3. W. Paap 19082
4. H. Bol 18769

GUNNING
Aan de firma G. van Duijn te

Katwijk aan Zee werd voor een be-
drag van ƒ 5.450,— gegund het leg-
gen van een riolering en het ver-
richten van grond en straatwerk
voor de bouw van 34 woningen aan
de Celsiusstraat in Zandvoort-N.

JONGE ZEEHOND NAAR ARTIS
Een jonge zeehond, die op het

strand voor Zandvoort werd aange-
troffen, Is overgebracht naar Artls
in Amsterdam.

Haarlem, een bijzonder interessante
causerie over astma en de bestrij-

ding daarvan, waarin hij onder
meer -de hoop uitsprak, dat door de
hulp van het Nederlands Astma
Fonds het astmaprobleem in de toe-
komst tot het verleden zou behoren.
Wij zullen hier niet op alle punten
van zijn rede ingaan, maar willen
wel vermelden dat er om astma en
aanverwante aandoeningen te be-
strijden een enorme hoeveelheid
geld nodig is en dat het de belang-
rijkste taak van de afdeling is om
dit geld in te zamelen.
Dr. Veening installeerde na zijn

causerie, in zijn functie van lid van
het hoofdbestuur der vereniging, het
bestuur van de afdeling Zandvoort
en wenste het veel succes bij zijn

werkzaamheden.

Er werd na de pauze gelegenheid
gegeven tot het stellen van vragen,
waar druk gebruik van gemaakt
werd. Vervolgens werd een interes-
sante film over het astmacentrum
„Heideheuvel" te Hilversum ver-
toond. Deze film illustreert op uit-

stekende wijze het astmaprobleem.

Van de gelegenheid zich op te
geven als lid maakten velen ge-
bruik. Indien men zich nog niet
opgegeven mocht hebben, kan men
dit natuurlijk ten alle tijde doen bij

het secretariaat van de afdeling,
dat gevestigd is: Brederodestr. 92,

tel. 3030. Ook zal het secretariaat
gaarne op verzoek nadere inlichtin-
gen verstrekken. Het gironummer
van het fonds is 41 10 00, t.n.v. Ned.
Astma Fonds te Utrecht.

PLAATSELIJK OVERLEGORGAAN
WERKNEMERSORGANISATIES
IN ZANDVOORT
Op initiatief van de plaatselijke

Centrale te Zandvoort van het Ne-
derlands Katholiek Vakverbond
(I-T.K.V., voorheen K.A.B.), de N.V.V.
Bestuurdersbond en de Christelijke
Bestuurdersbond zijn donderdag-
avond in het Parochiehuis aan de
Grote Krocht te Zandvoort oriën-
terende besprekingen gevoerd over
de stichting van een plaatselijk

overlegorgaan van de werknemers-
organisaties. Tijdens de besprekin-
gen, die ondermeer werden bijge-
woond door pastoor A. H. P. Cleo-
phas als geestelijk adviseur van
eerstgenoemde Centrale, werd her-
innerd aan het vroeger reeds in
Zandvoort bestaande contact in de
vorm van de z.g. Raad van Over-
leg. Mede om hierop thans weer aan
te sluiten werd in beginsel tot de
voorgestelde samenwerking, die
door alle aanwezigen werd toege-
juicht, besloten. In een vergadering
van 25 maart a.s. zullen o.a. aan de
orde komen de juiste vorm en de
naam voor dit nieuwe overlegor-
gaan, alsmede de instelling van de
bestuursfuncties.

MOTOR- EN AUTOMOBIELCLUB
„ZANDVOORT"
De motor- en automobielclub

„Zandvoort" organiseert op zondag
7 maart de traditionele „P.C.C.-
voorjaarsrit" voor auto's, motoren
en scooters. Op elke hoek van elke
straat zal een functionaris van de
K.N.M.V. aanwezig zijn voor het
wijzen van de goede weg De gemid-
delde snelheid bedraagt 30 km. p. u.

De eerste deelnemer wordt gestart
om 13 uur bij restaurant „de la

Course" op het circuit. In dit res-
taurant zal kunnen worden inge-
schreven van 12 uur af. Op zater-
dagavond 20 maart zal de reeds
tweemaal uitgestelde „pijlenrit"

worden verreden, waarover t.z.t. nog
nadere mededelingen zullen volgen.

Bij feestklankcn:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag: 27 februari:

Vriendschappelijk:
Zandv.m. ï - Kennemerland 1 3-1

Kompetitie:
T.Y.B.B. - Zandvoortm. 2 afg.

Adspiranten:
Zandvoortm. a - H.F.C, a 2-0

Zandvoortm. b - R.C.H, b 2-3

Bloemendaal c - Zandv.m. c 1-4

Zandvoortm. d - H.B.C, e 1-10

Zandvoortm. e - T.Y.B.B. e 9-0

Pupillen:
Hfd. Boys a - Zandvoortm. a 0-8

Zandvoortm. b - De Brug a 3-0

Zandvoortm. d - Spaa»-ndam a 3-1

Schoten b - Zandvoortm. c 1-0

Schoten c - Zandvoortm. e 0-1

Zandvoortm. f - H.B.C, c 0-2

Uitslagen zondag 28 februari'.

U.V.V. - Zandvoortm. 1-0

W.S.V. '30 2 - Zandvoortm. 2 1-0

Zandvoortm. 3 - D.E.M. 3 2-1

Zandvoortm. 6 - N.A.S. 4 2-0

Zandvoortm. 7 - T.ZB. 4 0-6

Spaarnestad 4 - Zandvoortm. 8 4-1

N.A.S. 5 -Zandvoortm. 9 afg.

Vogelenzang 5 - Zandv.m. 10 0-2
Junioren:

H.B.C. b - Zandvoortm. b 1-3

T.H.B. a - Zandvoortm. c 3-6

Zandvoortm. d - R.C.H. d 2-3

Zandvoortm. e - T.Y.B.B. f 2-2

Programma zaterdag 6 maart:
A.M.V.J. - Zandvoortm. 16.15 u.

7. Zandv.m. 2 - Kinheim 3 16 u.

Adspiranten:
37. Zandv.m. a - Haarlem a 14.30 u.

48. H.F.C. b - Zandv.m. b 15.15 u.

69. O.Gezell. b - Zandv.m. c 15.15 u.

87. E.T.O. b - Zandv.m. d 15.30 u.

99. Zandv.m. e - E.H.S. b 15.30 u.

Pupillen:
149. Zandv. a - Rippcrda a 15.30 u.

167. Zandv. c - Kenn.land b 14.30 u.

168. Spaarndam a - Zandv.m. d 15 u.

171. Zandv.m. e - D.S.S. d 14.30 u.

176. Geel Wit b - Zandv.m. f 15.15 u.

Programma zondag 7 maart:
Zandvoortm. - Quick A. 14.30 u.

Beverwijk 2 - Zandv.m. 2 10 u.

9. Zandv.m. 3 - H.B.C. 3 12.30 u.

24. Zandv.m. 4 - T.Y.B.B. 4 12.30 u.

63. Zandv.m. 5 - H.B.C. 6 12.30 u.

99. E.C.H. 9 - Zandv.m. 10 9.45 u.

Junioren:
D.O.S. - Zandvoortm. 12 u.

118. Alliance a - Zandvoortm.b 12 u.

131. Zandv.m. d - Schoten b 9.45 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uilslagen zaalhandbal 27 februari:
Meisjes: Zandv.m. 1 - Odin 1-7

Uitslagen zaalhandbal 28 februari:
Hr.sen.: Z.M. 2 - Rapiditas 3 8-10

A.D.O. - Zandv.m. 3 6-16

Dames sen.: Z.M. - H.B.C. 1 3-7

Dames jun.: Z.M. 1 - Rapiditas 2-5

Programma zaalhandbal 6 maart:
Jongens: Z.M. - Concordia 17 u.

Meisjes: Concordia - Z.M. 1 17.30 u.

Zandv.m. 2 - A.D.O. 2 16.30 u.

Programma zaalhandbal 7 maart:
Hr.sen.: F. Speed - Z.M. 2 15 u.

IJmond 3 - Zandv.m. 2 17.30 u.

De Blinkert 4 - Zandv. 3 13.40 u,

Zandv.m. 3 - Odin 15.50 u.

Dames sen.: Rap. 2 - Z.M. 19.40 u.

INSTALLATIE HANZE
JONGEREN VERENIGING

J.1. dinsdag 2 maart is in Hotel
Queeme de Hanze jongeren vereni-
ging geïnstalleerd de installatie

werd verricht doorde heer Holt als

afgevaardigde van de Nederlandse
Katholieke middenstandsbond.
De heer Holt memoreerde in zijn

installatierede de belangrijke rol

die de jongeren kunnen spelen spe-
ciaal in het belang van Zandvoort,
jeugd en jeugdig enthousiasme is

voor een middenstandvereniging
nodig en onmisbaar.

Hij wees het jongeren bestuur op
de zeer lange en moeilijke weg die

voor hun ligt, vooral met het oog
op de typische problematiek van
het Zandvoortse zakenleven en mid-
denstand en installeerde daarna het
jongeren bestuur bestaande uit:

Me], H. Nooy, Hr. G. Versteeg, Hr.
J. van Dam, Hr. W. Kok en Hr. H.
van Houten en wenste het bestuur
veel succes met zijn streven.
De volgende spreker de Hr. Zuur-

bier secretaris van de KJ.M. sprak
in zijn rede ondermeer de hoop uit

dat ook deze groep zich zou aan-
sluiten als afdeling van de K.J.M,
waarna ook deze spreke: het be-
stuur alle succes toewenste.
Als laatste spreker kwam de Hr.

van Seggelen aan het woord. Hij

boodt het bestuur een voorzitters

hamer aan om hun vergaderingen
te doen begeleiden van krachtige
hamerslagen en sprak de hoop uit

dat de Hanze als middenstandsver-
eniging een nieuwe periode van
bloei tegemoed zou gaan met het
jongeren bestuur en vereniging als

steun. De voorzitter van de Hanze
jongeren clanl.te do aanwezigen
voor hun belangstelling speciaal de
Hr. Holt en Hr. Zuurbier en de
Afvaardiging van de Zandvoortse
Handelsvereniging "en van de jon-
geren vereniging van de Z.H.V.
V/at betreft de samenwerking

tussen beide jongeren verenigingen
sprak de voorzitter de hoop uit dat
deze zou blijven voor wat deze was
„voortreffelijk".

Waarna de voorzitter met de
woorden dat er weer genoeg golf-

slag was in het Zandvoortse zaken-
leven en wat ook beslist nodig is

voor Zandvoort als parel van de
Noordzee, de voorzitter van de
Hanze de Hr. Seysener vroeg de
vergadering te sluiten en de dans-
avond te openen welke onder een
voortreffelijke sfeer bij kaarslicht
en een hartig hapje tot diep in de
nacht voortduurde.

MUTATIE BIJ P. W.
De heer B. J. Groeneweg, thans

werkzaam bij de Dienst van Publie-
ke werken te Zandvoort, is met in-
gang van 1 mei benoemd tot assis-

tent-accountant bij de Stichting
Boekhoud- en accountantsdienst van
de Gelderse Maatschappij van Land-
bouw in Arnhem.

IS DAMMEN MOEILIJK?
I\Cen zegt wel eens dammen is

niet moeilijk vooral als Wit maar
één dam heeft en reglementair een
verplichte zet moet doen.
Men vraagt ons ontelbare malen

is dammen moeilijk?
Waarom vraagt men niet of dam-

men mooi is, want dammen is mooi
en het eigenaardige verschijnsel
doet zich voor hoe meer men ervan
afweet hoe mooier m ar ook moei-
lijker men het vindt.

Neem nu deze stand, reglementair
is Wit nu verplicht om te slaan
niet moeilijk zegt U maar hier zit

nu dat verrassende in het spel alle

tien kunnen in één slag geslagen
worden! Zeven of acht krijgt U na
enig proberen altijd maar in één
slag alle tien van 't bord zoekt U dat
maar eens uit. In het kort de daar
voor geldende regels. Een dam be-
strijkt gehele lijnen. Een dam kan
een vijandelijk stuk slaan als zich

daarachter één of meer lege velden
bebinden. Op elk van deze velden
mag de dam van richting verande-
ren als hij daardoor meer stukken
kan slaan. Bij het slaan mag men
wel meerdere malen het zelfde on-
bezette veld passeren maar niet

voor de tweede maal over het zelfde
stuk slaan, de stukken worden pas
na de slag weggnomen. En meer-
slag gaat voor. Een praktische tip.

Bij het proberen zet U op iedere
geslagen schijf zolang een Wit stuk.

U ziet dan welke schijven U al

gehad hebt, en als U opnieuw wilt
beginnen behoeft U alleen de witte
schijven weg te nemen om de be-
ginstand te hebben.
Dit is een uittreksel van de heer

R. C. Keiler uit zijn rubriek in Het
Vrije Volk van j.1. 24 december '64.

Witte dam No. 5.
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2&e Cota-Coia êxfiöd Coeptoation
(Holland Branch)

een kans in de verkoop

voor enthousiaste jonge mannen (21-28 jaar)

met persoonlijkheid en handelsgeest, die reeds

eerder het verlangen hadden om een carrière

„langs de weg" op te bouwen.

Wij bieden U, na een grondige opleiding, een

positie als route-verkoper van vooraanstaande

kwaliteitsproducten in de frisdranken branche.

Het is een vaste baan met afwisselend werk en

'een uitstekende honorering.

Opname in pensioenfonds is t.z.t. mogelijk.

Deze positie biedt de gelegenheid zich te be-

kwamen in verkoopwerk bij een onderneming

met een zich steeds uitbreidende staf van me-

dewerkers in alle geledingen van de verkoop.

Vereist wordt het bezit van een rijbewijs C.

Schriftelijke of persoonlijke sollicitaties (na tele-

fonische afspraak) worden gaarne ingewacht bü:

THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION
(Holland Branch)

Haarlemmerstraat 13

Telefoon (02507) 4093

Zandvoort

iniBSsa

: Kent u het gemak van een laadbak?
voor de afvoer van vuil, bouwafvallen enz.

g Te plaatsen op bouwwerk, fabrieksterrein
2' en zonodig- op straat, kortom daar waar

behoefte bestaat.
n
J Praktisch - Economisch

G. A. VELDHUIJZEN, Alb. Thijmlaan 5,

Jg
. Bloemendaal, tel. (02560) 8351-8240

Q Als u het nog niet wist, het is onbetwist de bakkenspecialist

EnMUHBIIHfl«HKlIHE9HBBBHUSIHaUUaMflimHHEHl5

Afwisselend en leuk werk
voor een vlot meisje van plm. 20 jaar

Typiste-Receptioniste
Op ons kantoor te Haarlem is bovenstaande
functie vacant. .

Prettige sfeer, . niet te groot kantoor, geen
sleurwerk!
Goed salaris, bovendien tantième- en premie-
spaarregeling.
Indien u in het bezit bent van dipl. ulo en typen
heeft u natuurlijk de beste kansen!
Indien u voor dit werk voelt, belt u dan eens
met ons kantoor, Droef 34, Haarlem, telefoon
(02500) 13986.

N.V. Bouwfonds -_
Nederlandse Gemeenten
de veilige weg naar bet eigen huis^tiS'

^ei^retal

N.V. IJzerhandel „Zandvoort"
SWALUëSTRAAT 9 - ZANDVOORT - TELEF. 2418

TIJDELIJKE AANBIEDING (zolang de voorraad strekt)

Muurpasta in plastic emmer 4 kg. f 3,75 per emmer

Adverteert in dit blad

is er een tijzonder goed
adres: het onze! Wij komen
snel. En wij laten alleen

warmte achter. Veelwarm-
te! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haard-
olie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt*

Esso Olie- en Gashandel

Fa.A. KERKIVSAN&Zn
Van Lennepweg 5, Tel. 3576

ZANDVOORT

Uw extra aandacht
vragen wij U voor onze specialiteiten

rauwe rookworst ' S0 et. per 100 gram
leverworst 30 et. per 100 gram
gekookte worst 44 et. per 100 gram

Eigen fabrikaat.

Slagerij D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..

Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939

ZANDVOORT

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wö roden elke flap in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5051 of 2845 SCHELPENPLEIN 18

utoverhuur

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldab

Dr. Scfaaepmanstraat 1, (hoek Crederodestraat)

Tclef. 4580. Indien gesloten 3283.

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Rundes-lappen

750 gr. voor 13,98

Schouderkarbonade

750 gr. voor f 3,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork . . . •. 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst ' ƒ 0,98

.200 gr. Haagse leverworst ƒ 0,75
250 gr. Gelderse gekookte worst 95 et.

150 gr. Pekelvlees voor 85 et.

SPREEKUUR BURGEMEESTER
De burgemeester van Zandvoort,

Mr. H. M. van Fenema, is verhin-
derd om op woensdag 10 maart zijn

wekelijks spreekuur te houden.

BIJEENKOMST
Voor de gemeenschap Zandvoort

van het Humanistisch Verbond
spreekt a.s. donderdag 11 maart in

een der zalen van het Gemeen-
schapshuis de heer Prof. Dr. Ir. J.

P. Mazure uit den Kaag, over:
„Persoonlijkheid en Levensbeschou-
wing." Aanvang 8 uur. Na afloop
van de lezing gelegenheid tot het
stellen van vragen. Toegang vrij.

BURGERLIJKE STAND
Geboren (buiten de gemeente):

. Matthijs, z. van C. M. Ballentijn
en M'. Voorthuyzen. Barbara, d.

v. J. F. Luxen en H. C. Dorgelo.

Ondertrouwd:
D. ter Heijden en J. D. Failé.

Gehuwd: Joh. C. van Nooijen en A.
M. Rijbroek. J. Keesman en J.W.
E. J, Lammers.

Overleden (buiten de gemeente):
Jansje Kruithof, 59 jaar, geh. met
B. T. Lacet. Cornelia G. Bluijs, 68

jaar, geh. met J. van der Mij e.

Alhert van der Mij e, 76 jaar, geh.
gew. met D. Paap.

\#wDJWiïm, val

eet meenvlees en betaal rninder

WEEKEND REKLAME:
Vrydag- en zaterdag

IOO gr. Ham en 100 gr. Rookworst f 0,89

7SO gr. Varkenslappen . . . f 4,98

ISO gr. Gek. Lever

500 gr. Ossestaart

89 et.

f 1,29

Gebr. BURGER

WOENSDAG KOOPJES:
500 gr. HEERLIJK GEHAKT f 1,50

300 gr. STUKJES VLEES . . f 1,50

250 gr. BIEFSTUK TARTAAR ƒ 1,50

250 gr. BIEFSTUK / 2,25

100 gr. SAKS f 0,29

100 gr. HAM ƒ 0,49

150 gr. VLEESSALADE . . . . ƒ 0,79

HALTESTRAAT 3

K.A.B.O. AFD. ZANDVOORT
Het plaatselijk bestuur van de

Katholieke Bond van Overheids-
personeel, is als volgt samengesteld:

Voorzitter: dhr. J. Leerkotte.
Secretaris: dhr. W. Seders.
Penningmeester: dhr. K. Vinken.
Leden dhr. G. Seders en A. Kol.

N.K.V. ZANDVOORT •

De plaatselijke centrale van het
Nederlands Katholiek Vakverbond,
is als volgt samengesteld:

Voorzitter: dhr. R. A. van As.
Secretaris: dhr. M. van den Bos.
Penningm.: dhr. J. Zonneveld jr.

Afg. Bouwvakken: dhr. J. Rooth.
Afg. K.A.B.O.: dhr. K. Vinken.
Afg. correspondentieleden vervoer
dhr. R. A. van As.
Afg, correspondentieleden metaal:
dhr. M. van den Bos.

ONENIGHEID IN
ELFTALCOMMISSIE
Sinds enige tijd bestaat er een

verschil van inzicht tussen de elf-

talcommissie en hot bestuur van de
voetbalvereniging „Zandvoortmeeu-
ven" betreffende de samenstelling
van het eerste elftal. Dit heeft thans
geleid tot het bedanken als lid van
genoemde commissie door de heren
C. K. Draijcr, S. Keuning en C.

Koper.

GUNNING
De aanleg van oen riolering en

het verrichten van grond en straat-

werk ten behoeve van de aanleg
van een bushalte aan de Zandvoort-
selaan en een benzinestation aan de
Dr. C, A. Gerkcptraat werd door
hot gemeentebestuur van Zandvoort
gegund aan de firma G. van Duijn
te Katwijk voor een bedrag van
ƒ 19.700,—.'

INBRAAK IN STATIONSKIOSK
Een inbraakje, gepleegd in een

kiosk op het stations-emplacement
in Zandvoort leverde als buit wat
snoepgoed op. De politie ; heeft' de
zaak in onderzoek, "

Zaterdag-reklame
Deze week:

4 AMANDELBROODJES / 1,20

250 GRAM BOTERKOEK ƒ 1,75

250 GRAM ALLERHANDE ƒ 1,1»

150 GRAM CHOCOLADE NARCISSEN ƒ 79 et.

Nu ook bü ons verkrijgbaar losse
banketbakkers slagroom, v.a. >/a liter

Brood-, Koek- en CEVCEMED
Banketbakkerij 9E ¥ 9CPICI%
HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

kapsel
:i# een

"

persoonlijk
succes

metAmami

ypV ;^^i^Btlï^iP
Met Amami Hairspray behoudt Uw
haar de natuurlij lee soepelheid en zacht-
heid. Amami is een hairspray die ge-

makkelijk uit te borstelen is. Amami
, houdt Uw kapsel de gehele dag perfect

in model. ..U kunt Uw haar. élk model
geven - Amami houdt het zo. Luchtig
en levend en met behoud van glans en
kleur. Dank zij Amami maakt U van
elk kapsel een persoonlijk' succes.:

'

$.
^rvoot^"
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Langs de vloedlijn

Ik praat het liefst mot kin-
deren, want van hen kan men
nog hop'n, dat het eenmaal
verstandige schepselen zullen
worden.

Kierkegaard (1813-1855)

't Voorjaar nadert!

Dat het voorjaar nadert zit ken-
nelijk in de lucht. Behalve de gun-
stige woersomslag is een der symp-
tomen, die daarop wijzen, dat onze
seizoenbedrijvën weer begonnen zijn

de térrassen buiten in te richten.

Het doet een mens goed dat te zien

na de sombere, kille wintermaan-
den, vooral in onze badplaats. De
Albatros-Taveerne in de Kaltestraat
heeft'. voor,

v
zover ik kon nagaan in

dit opzichit een primeur voor Zand-
voor£ want 'daar heeft men de be-
schikking over een verwarmd ter-

ras! We hebben er kennis mee ge-

maakt en moeten U eerlijk zeggen:

het -is heerlijk, zelfs al is het buiten

nog wat kil.- Ik twijfel er dan ook
geen ogenblik aan, of. dit voorbeeld
van een ondernemende bedrijfs-

exploitant zal stellig in de nabije

toekomst' navolging vinden.

Grote Krocht werd groots!

Nu de sanering van de Grote
Krocht zo ' goed als gereed is en
deze vernieuwde toegangsweg naar
het hart van het dorp weer voor het

verkeer is opengesteld, mag hier

zeker een woord van hulde en dank
niet ontbreken voor de belangrijke

verbetering, die hier is ontstaan. De
brede, sterk hellende trottoirs wer-
den versmald en de rijweg aanzien-
lijk verbreed en opgehoogd, zod t

met recht van een fraaie en prach-
tig aangelegde oprit naar het dorps-

• centrum kari gesproken worden. Dat
de winkeliers in hun- sas zijn,, be-
hoeft zeker geen nader betoog. Ook
zij zijn met deze sanering er aan-
zienlijk op vooruit gegaan. Er zijn

meer veranderingen, die op het punt
staan in deze omgeving te worden
voltrokken en dan zal men dit

dorpsdeel- nog> maar nauwelijks her-
kennen,'!, wanneer straks' 'het oude
postkatitöbfTzal . zijn "afgebroken .en' :

het nieuwe, busstation zal zijn ge-
bouwd.' Maar ik' meende deze eerste

fase van- de Grote Krocht sanering
.toch niet onvermeld te mogen laten.

. Kranig
.Tijdens de .gehouden jeugdwed-

strijden voor ' judoclubs in Noord-
holland heeft de Zandvoortse sport-

en judos'chool- van de heer W. Buchel
weer enige frappante successen ge-
boekt. Aan deze wedstrijden werd
door 14 teams deelgenomen. Bij de
tienjarigen eindigde het Zandvoortse
team in Alkmaar op de tweede
plaats en bij de 12 jarigen in Am-
sterdam op de eerste plaats, waar-
mee het kampioenschap in de pro-
vincie werd behaald. Een kranige
prestatie, waarmee wij de heer

. Buchel en beide teams van harte
geluk wensen.

Een pover figuur
Wanneer ;ik bedenk dat bij de

sportvereniging „Zandvoortmeeu-
wen" het derde- herenteam bij de
afdeling. Handbal in de derde klas-

se j.ï. zondag het kampioenschap
wist te behalen en het zaterdag-
elftal op het punt staat a.s. zater-

dag het ' kampioenschap K.N.V.B.
' in de vierde klasse te veroveren,
waardoor men. zou. promoveren naar
de 3de klasse, dan slaat ons eerste

elftal door zijn verrichtingen van
: de laatste weken- maar een pover
figuur, een zéér pover figuur zelfs.

Zeker, ik geef toe, het geluk zat ons
de laatste twee wedstrijden die met
het kleinst mogelijke verschil (1-0)

werden verloren van de koplopers,
niet mee, maar- het gaat niet aan
om steeds maar op de geluksfactor
to rekenen. Er zal óök gevoetbald
moetp-n worden en daarvan hadden
we nu zondag j.1. op eigen terrein

tegen Quick A geen al te hoge dunk.
Persoonlijk heb ik heel lang de

Zandvoorts bioscoop
wordt dancing

Zandvoorts bekende bioscoop-
theater „Monopole" aan het Sta-
tionsplein heeft opgehouden als zo-
danig te bestaan. Met ingang van
heden vrijdag 12 maart wordt het
theater gesloten en een andere ex-
ploitant, de heer Kempers van „Blue
Note" op het Leidseplein te Amster-
dam, zal zowel bar als bioscoop-
theater overnemen en in het theater
een dancing gaan -exploiteren, die
men nog vóór Pasen wil openen.
B. en W. van Zandvoort hebben
hiertoe reeds goedkeuring verleend.
Het theater zal inwendig geheel
worden verbouwd, de schuin af-
lopende vloer wordt vervangen door
een dansvloer, waaromheen diverse
zitjes en enkele bars zullen v/orden
gebouwd.
Dit ingrijpende besluit betekent,

dat een vooruitstrevende badplaats
met ruim 15.000 inwoners, welk aan-
tal gedurende de zomermaanden
stijgt tot tenminste 50.000, het zon-
der bioscooptheater zal moeten
stellen. De badgasten zullen in het
komende seizoen, wanneer ze een
film wilen gaan zien, aangewezen
zijn op de omliggende plaatsen en
dat, terwijl het bioscoopbezoek in de
topmaanden zeer behoorlijk was en

twee voorstellingen per avond dage-
s

lij les werden gegeven. Daartegen-'
over stond echter, dat gedurende de-

wintermaanden dit bezoek van de';

inwoners vrijwel nihil was, zodat dé;
huidige exploitant geen aanleiding
meer zag, het bedrijf voort te zet-;

ten. . ;

Daarbij komt nog, dat het theater;
eveneens veel gebruikt werd door
verenigingen, die door dit besluit
zeer gehandicapt zijn. De operette-
vereniging bijvo rbeeld, zal voor
haar voorstellingen die gepland
waren omstreeks half april a.s. nu
een uitwijkmogelijkheid moeten zoe-
ken naar Haarlem en zo zijn er meer
verenigingen in Zandvoort die in
hun woonplaats voor hun uitvoerin-
gen, geen grote zaal meer ter be-
schikking kunnen krijgen.

Het theater beslaat in Zandvoort
reeds langer dan veertig jaar en
algemeen acht men dit besluit van
het Gemeentebestuur tot goedkeu-
ring onbegrijpelijk, zowel wat hèt
verenigingsleven ais wat. de service
voor de gasten betreft, temeer, daar
aan dancings in de badplaats nu
niet direct een grote behoefte be-,
staat.

, [

Aan de ingezetenen van Zandvoort
XJw bloed kan een leven redden
Op 6 april a.s. tussen 7 en 10 uur

zal in Zandvoort een bloedafname-
avond worden gehouden. Iedereen
tussen de 18 en 65 jaar die gezond
is, kan zonder bezwaar een halve
liter bloed missen, daar binnen
zeer korte tijd deze hoeveelheid
•~döor"lïet' lichaam" weer "wördt""aah-"
gevuld.

' Men raadplege echter wel even
de huisarts, (kan telefonisch).

Het is wel aardig te weten, dat in
het jaar 1963 bijna 210.000 mensen
hun halve liter bloed hebben af-
gestaan aan het Roode Kruis.

Dit is- een respectabel aantal,

doch de praktij!: heeft helaas be-
wezen, dat dit aantal nog veel te

laag is. Denken wij alleen maar aan
het ontstellend aantal auto-onge-
luikkcn welke er dagelijks plaats-
vinden en waarbij Uw bloed red-
dend kan worden toegepast.

Het bloed dat door U wordt afge-.

.

staan wordt gebruikt voor de ver-
vaardiging ;'van het zo nodige plas-
ma. Een fles bloed is niet langer
houdbaar' dan twee ' hoogstens drie
weken, waardoor het moeilijk is

altijd direct en onder alle omstan-
digheden bloed ter beschikking te

hebben.
Deze moeilijkheid werd opgelost

toen men ontdekte dat het mogelijk
was, de rode bloedcellen uit het

bloed te halen, zodat er alleen het 1

plasma overbleef. Dit plasma nu is;

in gedroogde vorm. wel zeven jaar,1

houdbaar, terwijl het effect van ;

een transfusie van. dit plasma in
vele gevallen bijna gelijk is aan die !

van ., een- gewone bloedtransfusie. '•

Het_yoordeel .van dit .plasma., is,

"tevens, dat'liet direct aan' de' patiënt
kan worden toegediend, zonder dat
er eerst een bloedgroep-bepaling aan
moet voorafgaan. -.-••-
Dat dit vooral van belang is bij

b.v. verkeersongelukken, behoeft
nauwelijks te worden gezegd.

Om deze reden worden er alom
in de lande . flessen bloedplasma in
voorraad gehouden, zodat men hier-
over in spoedgevallen direct ' kan
beschikken.
Daarom vragen wij ook U zich

op te geven als donor. U kunt op
deze wijze het leven redden van Uw
naaste, ja . . zelfs van een Uwer
gezinsleden, indien zij bij een onge-
val zouden zijn betrokken.
Mogen wij op dinsdag 6 april op

U rekenen? De bloedafname zal
plaatsvinden in Hotel Keur, Zee-

;

straat 49. Adressen voor aanmelding
zullen nog nader worden bekend
gemaakt.

Voor de afdeling Zandvoort van hét
Nederlandsche Roode Kruis.

Joh. C. Jung, voorzitter

Viering bevrijdingsdag

,WÜRF-PRAET"

WULLTJM V.d. WDRFF:

"We 'hebbo in Zanverfc ook

zonder bioscoop al film genog.

Burgemeester. Mr. H. M. v. Fenetna,
ere-voorzitter van het comité.
Vrijdagavond 5 maart j.1. is het

plaatselijk -comité opnieuw bijeen
geweest o.m. ter bespreking van de
door de verschillende evenementen-
comité's ontworpen plannen en de
door hen royergelegde kostenbegro-
tingen.
Een voorstel van het dagelijks

bestuur om aan de burgemeester te

vragen i het' ore-voorzitterschap van
het comité te willen bekleden, vond
algemene instemming.
Burgemeester Mr. H. M. van

Fenema hééft intussen te kennen
gegeven, hieraan gaarne gevolg te
zullen geven.

De financiële actie

onder de burgerij.
Een sub-comité voor deze actie is

gevormd. Intussen is huis aan huis
een folder verspreid, waarin het
doel van déze actie is omschreven
en waarin ,u aangekondigd vindt,

dat in de komende week een geld-
inzameling zal worden gehouden
door middel van lijsten, die huis
aan huis zullen worden aangeboden.
De actie zal zich toespitsen op de
dagen dinsdag 16 tot en met don-
derdag 18 maart a.s. Reeds meer

moed erin gehouden en dat ook
altijd naar voren gebracht, maar
niemand zal het mij kwalijk nemen
dat na do wedstrijd van j.1. zondag
die ïnoed aardig aan 't zakken is,

We bungelen weer lelijk onderaan
en het degradatiespook gluurt angst-
vallig om een hoekje. Wat moeten
we ervan zeggen? Ik weet het niet
meer. 't Is haastl om moedeloos on- <

der te worden. Het enige, wat ik I

zeggen kan is: „jongens, blijf toch !

je zenuwen de baas en zet alles op
alles om althans in de (nog slechts

j

weinigëK resterende wedstrijden
.

veel goed te maken. Het kan nog,
;

maar, het wordt -de allerhoogste tijd. i

dan 40 jongeren en ouderen hebben
hun medewerking bij de geld-
inzamelingsactie toegezegd, daar-
onder leerlingen van de hoogste
klassen van de beide U.L.O.scholen.
Met ongeveer 60 medewerkers en
medewerksters wordt kans gezien
do actie op doeltreffende wijze te

voeren. Voor de medewerkers en
medewerksters zal zij dan bovendien
betrekkelijk weinig tijd kosten.

Zij die dus nog de behulpzame
hand willen bieden worden ver-
zocht zich thans zo spoedig moge-
lijk aan te melden bij één der leden
van het sub-comité, vermeld op
bovenbedoelde folder, of bij het
secretariaat van het plaatselijk
comité, gevestigd ten raadhuize,
telefoon (02507) 4841, toestel 125.

Wij rekenen gaarne op uw finan-
ciële steun en vertrouwen, dat het
resultaat van do actie zodanig zal
zijn, dat de feestplannen straks ten
volle tot hun recht kunnen komen.

Gemeenschappelijk optreden
Zandvoortse koren.

De plannen voor een gemeen-
schappelijk optreden van de Zand-
voortse koren in het gebouw van de
R.K. kerk op maandagavond 3 mei
a.s., nemen steeds vastere vorm aan.
Aan deze manifestatie zullen onge-
veer 150 zangers en zangeressen
deelnemen, allen leden van het R.K.
kerkkoor „Sint Caecilia", het Her-
vormd kerkkoor, het Geref. kerk-
koor, de Arbeiderszangvereniging
„de Stem des Volks" en het Zand-
voorts Mannenkoor. Over het pro-
gramma is overeenstemming be-
reikt, zodat thans met de instude-
ring door de koren zal worden be-
gonnen. Het geheel zal staan onder
leiding van de heer H. Blekken-
horst te Amstelveen. De orgelbege-
leiding berust bij de heer J. H. M.
Stammeyer te Haarlem. Mevrouw
Annette de la Bije is 'bereid gevon-
den aan deze avond solistische

medewerking te verlenen.

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

V kunt toch ook rekenen en

vergelijken !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en gehaald bh'

CIIEM. WASSERIJ en

VERVERIJ

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

Ook voor stoppage

„Sfftatcos" Cabwrne
<33e fjuisftamtr ban Hanbboort)

3ntfem boeltje in (iet restaurant

(De Huiskamer v. Zandvoort)

Iedere dag geopend
van 10-2 uur.

Specialiteiten:
Sate's en. Hamburgers

Primeur voor Zandvoort
VERWARMD TERRAS!

Technisch Bureau FEENSTRA
Telei. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Scria

1964

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 189,

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Dranken bestellen? e
)f\f\

f
)

Brokmeier bellen! L\J\JL

r
De
Veenendaalse
Haltestraat 55 - Telef. 2839

1e keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8 l

/a-1

1

98 et.

Alleenverkoop in Zandvoort

van Hollandia onderkleding.

^V
HOTEL BOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 13 en zondag 14

maart 8.30 uur:

Het Orkest

The Ambassadors
•

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

EzEo Bedin
de beste imitator van Europa

Teresita de Alba
Spaanse zangeres

•
Zondag Matinee van 3-6 uur

, met volledig avondprogramma

V» /

Draion wol!
Zo gewassen, zo droog!

Pullover wol in vele kleuren,
per 100 gram ƒ 2,45.

Bollen baby wol, a 50 gram

f 1,15. Onze reklame deze

weokl Neveda wol 50 gram
slechts 95 et. in vele kleuren.

De Wolbaai
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Badhoéd Het nieuwste hotel aan de kust

Boulevard Paulus Loot 1, Tel. 4941

Casino-
In de Hotel Bar
en Indonesische zaal

entertainment Geopend:.
WIM LANDMAN ".-

.-

>

s Zondags van 3-7 en 8-2.30 u.

aan de vleugel. Overige dagen van 5-2 uur.

Iedere vrijdagavond : „SATUB.NE-SURPRISE".

Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bel.

Vrijdag-, zaterdag en zondag 's avonds
optreden "van het SATURNE-TRIO.

hérehfhaar-,

Verzorger ƒ;;•

rvHWiiMmè
Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

'i Maandags gesloten.

Vooc de nieuwste

(nadelcapsefo

modellen 'G4-'G5

SALON DE COIFFURE

Haltcstraat 63 - Telef. 2214

Beter slaagt

U bij

,/h lhïedmv>"
Stationsplein 15 - Telef. 3346

voor:

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weg met

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansent
Gedurende de maand

maart 1965, elke vrijdag-,
zaterdag- en zondagavond

Het populaire T.V.-Radio
Dans- en Showorkest

Hans Overmeer
met zijn

Holland-kwartet



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAtJTOMATEN

I lfC I I D Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg-

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

se-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTSE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

Zaterdag:

verrassingsdag
Bij aankoop var. onze reeds voordelige zeer

4,Tote bi:s HAARLAK van ƒ 2,95, een flesje

HAARVERSTEVIGING van 60 et. CADEAU!

Parfumerie

~Vc&*t.

Haltestraat 53 TeSef. 3449

Depositaire van: Stendhal, Ellen Betrix,

Marbert, Dr. van der Koog- en Flor-Mar.

Btf iedere aankoop GRATIS MONSTERS.

BEJAARDENSOCIëTEIT „VOOR ANKER"
Zandvoort

MAANDAGMIDDAG 15 maart te 2 uur
in „ZOMERLUST" causerie geïllustreerd

met kleurendia's en toepasselijke muziek,
te houden door de heer C. ENGEL uit

Haarlem.

Onderwerp:

Haarlem - Sahara
een vakantiereis door Frankrijk, Franse
Riviéra, Spanje, Marokko.

Degenen die de interessante lezing van de heer
Engel van vorig jaar hebben bijgewoond, zullen
ook deze boeiende middag niet willen missen.
De toegang is kosteloos voor alle bejaarden
(ook niet-leden).

TELEVISIE

RADIO
BANDRECORDERS
PLATENSPELERS

GRAMMOFOONPLATEN
ONZE KOLLEKTIE IS WEDEROM

ENORM UITGEBREID.

Nieuwe grotere showetalage.

Méér keus uit méér artikelen.

Overtuig U - Kom kijken.

TELEVISIE 59 cm ƒ698,—
2 jaar garantie op de beeldbuis.

DISCOTARIA
Winkelgalerij t.o. Hotel Bouwes

\#wmiï& ml
méer*vlees en betaaïrriinder

WEEKEND REKLAME:
Vrijdag en zaterdag

100 gr. Ham en 100 gr. Tongeworst f 1,09

7SO gr. Varkenslappen ... f 4,98
7SO gr. Schouderkarbonade f 3,98

ISO gr. Gek. Lever

100 gr. Ossestaart

89 et.

ff 1,29

Gebr. BURGER

WOENSDAG KOOPJES:
500 gr. HEERLIJK GEHAKT ƒ 1,50

300 gr. STUKJES VLEES .. ƒ1,50
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR ƒ 1,50
250 gr. BIEFSTUK ƒ 2,25

100 gr. PORK ƒ 0,29
100 gr. HAM ƒ 0,49

100 gr. BERLÏNER ƒ 0,39
150 gr. VLEESSALADE .... f 0,79

HALTESTRAAT 3

Een

nieuw
horloge is een pracht

cadeau!
Zie de geweldige

collectie bij Uw
HORLOGER

Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Service èn dicht bij huis!

Geknipt voor
het voorjaar!

Een pracht collectie waaraanU beslist niet
moet voorbö gaan. U moet er meer van
weten want er is véél moois in, dat U zal
aantrekken als U het aantrekt btf de
speciaalzaak voor herenkleding
E. DE BOER - KERKSTRAAT 20.

COSTUUMS in kamgaren, Terlenka en Trevira,
van ƒ 89,— tot ƒ 198,—

SPORTCOLBERTS EN BLAZERS in vele
variaties van ƒ 39,- - ƒ 79,-

PANTALONS, Terlenka en Trevira, in vele
kleuren en mndollen van ƒ26,— tot ƒ49,—

.

REGENJASSEN, diverse nieuwe modellen en
1 leuren -an ƒ 39,- tot ƒ 89,-

OVERHEMDEN en SPORTSHIRTS in een
enorme variatie van ƒ7,90 tot ƒ19,75

NYLON JACKS, aan 2 kanton te dragen met of
zonder capuchon ƒ 42,-

FOAMBACK JACKS vlotte modellen
ƒ45,- tot ƒ49,-

Verder zyn we lijk gesorteerd in truien, pulo-
vers, vesten, spijkerbroeken, dassen, sjaals, enz.

I
.&3&60V
SPECIAALZAAK VOOR

KERKSTR.20 > TEL:313&

eenmaal een proefrit
om enthousiast te zijn ..\ _ƒ .

voor 'nsu ; ',.-' "?vp^<

eenmaal tanken voor
600 km autovreügde
eenmaal kiezen voor elke
deiïji' ' prinsjesdag .''/'/.

IEG MAA* JA TEGEN NS u

ZEG MAAR JA TEGEN NSU
N.S.U. Prinz verkoop Jac. Versteege & Zonen

Pakveldstraat 21 - Telef. 2323

N.S.U. Prinz 4 ff 4650,-; N.S.U. 1000 L . ff 5750,-; N.S.U. Sport f 5900,-

FEESTELIJKE OUDERAVOND
VAN DE DR. ALBERT
PLESMANSCHOOL
Evenals andere jaren is ook dit

jaar een feestelijke ouderavond ge-
houden in Zomerlust. De kinderen
van de zesde klasse hebben hun
beste beentje voor gezet en zijn er
in geslaagd onder leiding van de
heer Ramkema de ouders en ook
vele oud-leerlingen te vermaken
met zang, muziek en toneelspel.

Ook was in het programma op-
• genomen een gymnastekles. De
toeschouwers hebben zich maan-
dag-en dinsdagavond uitstekend
vermaakt, wat duidelijk bleek uit

hot dankbare applaus. De voorzit-
ter van de oudercommissie, de heer
Hamelink, die de voorstellingen
opende, wees er in zijn begroetings-
woord op, hoe aardig het is, dat
de kinderen uit.de hoogste klas
dit traditiegetrouw zo rond de
verjaardag van de school bij wijze
van afscheid de ouders, oud-leer-
lingen en ook de tegenwoordige leer-
lingen aanbieden.
Wij kunnen dit volledig onder-

schrijven. Men kon zien hoe de
spelers zelf van hun optreden ge-
noten en helemaal „in" waren. Het
spreekt vanzelf, dat de aardig ver-
zorgde aankleding (grotendeels ei-

genv/erk) daartoe niet weinig bij-

droeg. In de pauze werd op beide
avonden een tombola gehouden.
Deze viel niet uit de toon en werd
evenals de andere programma pun-
ten een succes. Wij spreken de hoop
uit dat deze traditie nog lang in
stand gehouden kan worden.

Voor Uw STOFZUIGER
Eloctro-Radio Techn. Bureau

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraat 64

Tel. 2914

KULTURELE VERENIGING
PHOENIX
Woensdag j.1. is het seizoen weer

geopend voor onze volksdans groep.
De avond stond onder de voor-

treffelijke leiding van mej. F. Huf.
De opkomst was overweldigend.
Naast de Zandvoortse jongeren wa-
ren ook vele belangstellenden van
buitenaf gekomen.
Hot bestuur deelt tevens mode,

dat er ook volgende week in het
Patronaats-gebouw wordt gedanst
en we rekenen ook op uw komst.

Het Bestuur

NIEUWS VAN „DE HANZE"
De Hanze brengt haar leden het

volgende onder hun aandacht.
Zoals U weet werden de rente-

kaarten per 1 januari j.1. afgeschaft.
U dient deze kaarten in te leveren
nadat de laatste zegel is geplakt
in de weck die eindigde op 2 jan.
Het overschot van rente zegels

wat daarna nog in Uw bezit mocht
zijn leunt U verzilveren bij de
Raden van Arbeid.
Er wordt geprobeerd om de va-

kantie spreiding dit jaar nog op
gang te krijgen. De grote vakanties
van de rijksscholen zullen dit jaar
zoveel mogelijk al op 7 juli ingaan
en in 1966 zullen de rijksscholen
hun deuren al op 1 juli sluiten.

De komende iaren te beginnen
met 1965 zal oen voorlichtingscam-
pagne worden gehouden om de va-
kanties buiten het topseizoen te

stimuleren. Voor dit jaar is hiervoor
1 ton uitgetrokken. Aan de stich-
ting van de Arbeid is gevraagd
mede te werken aan de spreiding
van de vakanties in de bedrijven
en beperking van het collectief slui-
ten van bedrijven of bedrijfstakken
in de topvakantie weken.

GEEN SPREEKUUR
De wethouder van onderwijs en

financiën, A. Kerkman is verhin-
derd heden vrijdag 12 maart zijn
wekelijks spreekuur te houden.

BEJAARDENSOCIëTEIT
„VOOR ANKER"
Het bestuur van de Zandvoortse

bejaardensociëteit „Voor Anker" or-
ganiseert op maandag 15 maart om
2 uur in restaurant „Zomerlust"
een causerie met kleurendia's en
toepasselijke muziek voor alle
Zandvoortse bejaarden, die koste-
loos toegang hebben. Deze causerie
wordt gehouden door de heer C.
Engel uit Haarlem over het onder-
werp: „Haarlem-Sahara", een va-
kantiereis door Frankrijk, Franse
Riviera, Spanje en Marokko.

EEN VERANDERDE KERK
IN EEN VERANDERDE TIJD
Een serie conferenties, bestemd

voor ieder die er belangstelling voor
heeft, in de Agaiiha kerk 's zondags
's avonds om half acht. Zondag
14 maart spreekt de v/eleerwaarde
heer H. v. Rooij over:

Geweten en Wet
Wij zitten met de wil van God in

de mist. Volgens sommigen hebben
we dat aan de kerk te danken, vol-
gens anderen aan de verwarrende
tijd of aan onszelf. Hoe het ook zij

- wij zitten er moe. Want wie van
ons leeft op dit moment helemaal
vrij van moeilijkheden met zijn ge-
weten? In heel wat gevallen komen
we er niet helemaal en in nog meer
gevallen helemaal niet uit. De kreet
„ieder volgt maar zijn eigen gewe-
ten" kan niet het laatste antwoord
zijn. Maar wat dan? Zou het mis-
schien kunnen zijn dat we niet zo
duidelijk meer zien wat Christus
eigenlijk met de wet bedoeld heeft?

Of is ons leven zo ingewikkeld dat

hot moeilijk valt wat licht te ont-
waren ca ons geweten het spoor een
beetje bijster raakt?
Wij gaan op zoek naar wat licht

naar een weg, naar een mogelijkheid
om te beoordelen of datgene wat
we doen en denken hot geluk niet

tegenhoudt of afremt.
Kapelaan H. v. Rooij.

KAMPIOEN?
A.s. Zaterdag kan het zaterdag-

elftal van Zandvoortmeeuwen kam-
pioen worden van de vierde klasse

K.N.V.B. met promotie naar de
derde klasse.

Uit de thuiswedstrijd tegen het
Amsterdamse V. & V. heeft men aan
één punt genoeg om niet meer door
hun naaste concurrenten Kinheim
en S.I.Z.O. bereikt te kunnen wor-
den. In de bijna twintig jaar dat
de Zaterdagafdeling bestaat heeft

men het nog nooit zover kunnen
brengen. Wij vermoeden dat velen
Zaterdag-middag, aanvang 4.15 uur
naar het Zandvoortmeeuwen-veld
zullen trekken om dit elftal aan te

moedigen.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: John Paul, z. van H. P.

Herwarth von Bittenfeld en C. C.

E. Krab. Leunie, d-v. J. v.d. Werff
en L. J. Koning.

Geboren buiten de gemeente:
Jeroen Wouter, z. van J. W. van
Vessem en J. Keur. Arlette An-
genies, d. van B. Nieuwenhuis en
M. Reinders. Peter, z. van A.
Furth en E. A. Wouters. Else, d.

van J. G. Molenaar en E. Derks.
Ondertrouwd: G. Hoen en G.C. Bor-

kent. H. Koppenberg en I.T. Keur.
Gehuwd: J.Th.P. Koster en M.Bink.
Overleden: Maria M. Meijer, 66 jr.,

geh. gew. met C. Schuiten.
Gerardus J. Kroes, 82 jr., geh'. m.
J. M. Withoff.

Overleden buiten de gemeente:
Paulus Th. Korstenbroek, 78 jaar,

geh. gew. met A. M. C. Weijers.

„OEFENING STAALT SPIEREN"
De vaardigheidsproeven K.N.G.V.

worden aan de meisjes en dames
afgenomen op vrijdag 19 maart a.s.

in het - gymnastieklokaal van de
Wilholminaschool.
De revanche-wedstrijd gymnastiek

tegen „Heemstede" is vastgesteld op
vrijdag 21 mei a.s. in het gym-
nastieklokaal van de Wilhelmina-
school. De ploegen zullen bestaan
uit 5 jongste meisjes, 5 oudste meis-
jes, 5 dames, 5 jongens en 5 heren.
De 61e jaarvergadering wordt ge-

houden op 26 maart a.s. in hotel
Keur. Van het bestuur zijn perio-
diek aftredend de heren J. H. B.
Brink en M. Castien, terwijl de jaar-
lijks aftredende commissies weer
samengesteld moeten worden. De
vergadering wordt besloten met een
film, kienen en het maken van een
dansje.

GESLAAGD
De dames A. A. Maurick-Mulder

en H. A. M. Nooy te Zandvoort
slaagden voor het examen diploma
vakbekwaamheid in glas, kerami-
sche artikelen, luxe artikelen, kunst-
nijverheidsproductcn, verlichtings-
artikolen, bontsoorten, uurwerken
en rokersbenodigheden.

JEUGDDIENST
Zondag 14 maart a.s. 's avonds te

19 uur, wordt er een jeugddienst
gehouden in het jeugdhuis achter
de Ned. Hervormde kerk. In deze
dienst zal voorgaan Ds. B. K. W.
Dijkstra, predikant te Haarlem.
Onderwerp voor zijn toespraak

zal zijn: „Incident der liefde".

Dankbetuiging:
Door deze betuigen v/ij onze harte-
lijke dank: aan do Zandvoortse win-
keliers, die spontaan prijzen be-
schikbaar stelden voor de verloting
tijdens onza feestavond. *

Bestuur
Zandvoorts Muziekkapel

14 maart *

2de PASSIE ZONDAG.
„Vrouw, zie Uw zoon,
Zoon, zie Uw moeder".

Ev. Johs. 18 :26 en, 27.

Passie-avond dinsdag 6 april
in de Ger. Kerk.

Spr. Ds. J. R. Haan,
Evang. Luth. pred. te Leiden.

Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort

Voor Uw CENTREFUGE ^

Electro-Radio Techn. Bureau
J. KEUR -. .

-

Burg. Engelbertsstraat 64
Tel. 2914 ' -

GODSDIENSTOEFENINGEN ^
GEREFORMEERDE KERK

bondag a.s. 9.30 en 19.00 uur:
Ds. P. J. O. de Bruine " — ; '-

Huis in de Duinen:
19.30 uur: Dn". W. van Wijk van-
Kaarlem-Zuid. -.

-•'

HERVORMDE.KERK .-

Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.

Zondag a.s. 11 uur: Dr. G. de Ru
van Rotterdam.

'
'

." ' l

19 uur: Ds. B. K. W. Dijkstra van-
Haarlem. Jeugddienst in het Herv.
jeugdhuis achter de Herv. kerk. '

'

Jeugdkapel in het Jeugdhuis.
10.30 uur: de heer N.H. v. Wijk.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15 -'

Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. C.
J. Bleeker, N.H., Asdam.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30 uur
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In; de v/eek H.H. Mis-
sen te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 ü.

In de week om 8 uur.

r3D. CHR. GEMEENSCHAPSBOND'
Maandag a.s. aanvang -3 uur n.m.
samenkomst in „Pniël", Zuiderstr. 3.

Spreker J. W. van Zeijl.

JEHOVAH's GETUIGEN '

'

Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

BU feestklanken:
LEPFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Bronchïleften
Hoestdrank in+abletvorm.95ct

Voor Uw AUTOMATISCHE
WASMACHINE

Electro-Radio Techn. Bureau
J. KEUR

Burg. Engelbertsstraat 64
Tèl. 2914

J. A. C VOLKER
Pedicure-Manicure
Med. gedipl.

Behandeling na
telefonische afspraak

Adres: Karel Doormanstr. no.4
Hat 2, Telef. 2680. ' " "

. . Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

DOKTERSDEENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster E. Reitsma,
van Lennepweg 42, telefoon 2382.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
J. Hagedoorn, Herenweg 109a, Haar-
lem, telefoon, 02500 -.80578.

APOTHEKEN
Van zaterdag 13 tm. vrijdag 19 mrt.
na 6 uur 's avonds: avond-nacht-
dienst van 18-8 uur en zondagsdienst-
de Zeestraat-apotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073.
Echter uitsluitend voor recepten-

spoednevallen.' De diensten, wisselen
's aaterdagsavonds om aec uur,



., WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

'
'" 2ANDVÖÖRT

i f >j. -! - •
' ;

Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002
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BROKMEIER" A° 1896

Dè speciaalzaak in wonen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wijnaanbiedingen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

• - Ingezonden mededeling.

~ .Haarmode uit

Parijs-New York

Ligne s.s. „France"
voor het voorjaar en. zomer 1965.

Gelanceerd Hoor het Syndicat de la

Haute "Coiffure Frangaise et Coiffure

Création, 'aan-- boord van het s.s.

„FRANCE" in do haven van NEW-
YORK, op 5 maart j.1.

Deze nieuwe modelijn breekt vol-

komen met de voorgaande haar-
mode, luchtig krullend en golvend,
met een coupe, die het volume be-
houdden "met eerf zeer soepele Per-
manent-Wave (Modeling) kan men
een natuurlijke' coiffure' hebben, die

zich zeer goed in vorm laat houden
door de haren. eenvoudig te borste-

len, zonder- crepage of tegenkammen.
Karakteristieke eigenschappen van
deze nieuwe haarmodelijn zijn het

omhoog werken van het haar met
soepele bouclé's^ naar voren vallend
en meestal met niet te zware ponny •

of ..franje op hot 'voorhoofd. Het
haar wordt kort tot zeer kort ge-
knipt. Het geheel is een zeer char-
mante en houdbare coiffure die zijn

naam/alle.eer aandoet.
De modehaartinten zijn: Vison Sau-
vage, .Savane, Chatain Nacrée en de
allernieuwste kleurennuances Iri-

sées, reflecterende matte tint, ge-
naamd Pamprè, Irisé, Aniande Irisé,

Lotus Irisé etc.

V

mm
7
mSahntUai

Hint* Coiflure FrufilM

ColEan Ciéwioo

p a b n

De leden van het Syndicat de la

Haute' Co'ffure Frangaise et Coif-
fure Création, zijri herkenbaar aan
bovenstaand embleem, zij zijn het
eerste bekend met dê nieuwe Franse
haarmode. Ten - gerieve ' van onze
lezeressen' doen v/ij u hieronder het
adres toekomen van het lid van het
Syndicat de la.Haute Coiffure Fran-
gaise et Coiffure Création in uw
woonplaats.
ZANDVOORT
Joh.-A. Suykerbuyk, Thorbeckestr.11

teil 3382

rcieyers i
Depot:

I ftntfvl HOTEL
vemnur/ "DE SCHELp"
n—I zonder J^ - Xel. 4781
tol!! chaulteur/J' ., , ;

Taunus,- 1964

.

JÈTveyourself V.W._en Simca.

Radiatoren en
Plintverwarming

/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOSEWEG 58 - TEL. 4166

Wij willen 50.000 nieuwe
Hoe wil Albert Heijn dat doen? Met al die forse prijsverlagingen, die AH vanaf

begin januari heeft doorgevoerd. Met dat grote, gevarieerde assortiment. Met

ai die prachtige PMC-premies. Met al die heldere, vriendelijke AH-wmkeis.

En, lest best, met de onvoorwaardelijk

gegarandeerde kwalit
VOOR DE WARME MAALTIJD

s

kaüt>eh%a^ 1/1 Wifc'

BROODBELEG

w

•MnpUfM sp «, *^|W/5»WV lV^A'y.i 'f:
'

*4?*- <<¥<£'.

.: ;.. ;.•.. *...-.,

Sperziebonen
Poperwten- lijn _

Bruine Bonen kamend ww*

J/l blik

1/1 blik

Hollandse, . 1/1 blik

Spinazie. 1/1 blik Tt3y

:i^ïl^|^^eï^dfi^ :

iöO'.
?

graÉtt

Gebraden Gehaki-
Luncheon Meat ** 200^ ©9
Leverkaas
mE(U Mig in tomatensaus ^P

1/1 blik

Rode Bessengelei , 88 **anneer

Abrikozenjam.,__ 79St^T^^^Z"*
ZONGERIJPTE VRUCHTEN

^*""^ ^^vav^wjta;/. v

Gerookt Vet Spek 500 granl

«om&iensoep md bandjes— 1/1 wik

Soepballetjes 2
Tomatenpuree 3 48
ROlpenS Linthorst blik 1«

Tutti-Frutti

Pruimen
Appeltjes

geselecteerde

kwaliteit—250 gram

Californiscbc

'"""""-""feenlBetetaMng,

HU1SHDUDK0DPJES

_250gram

_150 gram 79
Kastpapier
Paimoliezeep

VERSNAPERINGEN

eisr<epeir

Rode Bessèo___S .88 IH-Schnurpoeder

GRUITERSWAREN

afwasbaar rol O meter

_4
grote bus

plastic flacon

inhoud 500 cc.

,/<....% vMw. \«WXw

5 smaken

.

-O rol49Fruittelia

Dropmenagerie— , ,

Ad

U

liVgUIU doublcmlnt W pakjes

Mentos 3 «.69
Kiss Repen

500

chocolade met
caramclvulling

DRANKEN

Spaanse tafeïwijn fles

Witte Bloem
Flanpudding
Rijstpudding

™...«X»i«X».J

LOpak €5 9
5 smaken *Q

pak voor J/2 liter A*^
Smulltfaar ! blik

Witte ftOper gemalen—

nootmuskaat
Huishoudkoffie

busje 25 gram

gemalen busje 25 gram

250 gram lï
09

Bij een blikje Slagroom a 98 et.

Blikje 8 halve schjjun ^m^^ ÊKÊÊ

Ananas 75
Corned Beef—w&avm.\i£l*fl&

Houten Wasknijpers *,„*" 75

et

NEVENSJAAtiï)£

PRIJZEN GELDEN

TpVSfOENSM^

Plastic flacon (inhoud 300 cc) Albert Heijn

was- -#39 et

AH-ViscosespOns perstuk^- 59
Zemen-, per stukS.98

Sinaasappelsap
Druivensap
Appelsap _

blik 0.54 ltr.

rood of nit 1/1 fles

grote, fles

l?s Doe ook mee!
Kom naar

' ''tv.r
l

Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS
f 5,SO - f 7,SO
en f 15,00

By elk diner een fles w|jn per persoon gratis!

j SFEER EN GEZELLIGHEID.
' Uniek uitzicht op zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG,
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert ttfdig Uw tafelt

Zaal beschikbaar voor bruiloften,

partyen en verenigingsavondjes.

Flinke werkster
gevraagd
voor het schoonhouden van enkele lokalen van
de Mariaschool. VU tot 2 uur per dag, op nader
overeen te komen tijden en salaris.

Telef. 3224 of br. no. 12-3 bureau van dit blad.

GARAGE's
TE HUUR
HOTEL DE SCHELP - TEL. 4781

Zaterdag-reklame
Deze weck:

4 GESORTEERDE MOKKA GEBAKJES / 1,40

250 GRAM BOTERKOEK ƒ 1,75

250 GRAM ALLERHANDE ƒ 1,13

150 GRAM BONBONS 85 et.

Nu ook btf ons verkrijgbaar losse
banketbakkers slagroom, v.a. >/8 liter

Brood-, Koek- en gCVCEMEP
Banketbakkerij «C I JCrlEllt
HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

't Is bekend allerwegen,
In de Halte straat negen,
Vindt U bij de roV.erswaren,
Ook 'n 01101*1110 sortering sigaren.

SIGARENMAGAZlJw DROMMEL
Haltcstraat 9 - Telefoon 2151

Uw extra aandacht
vragen wij U voor on ze specialiteiten

rauwe rookworst 50 et. per 100 gram
leverworst 30 et. per 100 gram
gekookte worst 44 et. pjer 100 gram

Eigen fa,bl'ikaat.

Slagery D. Boon het adires voor eorste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..

Ruim gesorteerd fin füne vttöicswaren.

SBagerij D. BOQN
SCHOOLSTRAAT 3. - TELEPOOïtf 2939

ZAND /VOORT

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van §-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150



ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

Wegens vakantie

Afwezig
Van 16 maart t.m. 1 april

Zr. A. Langeveld
Waarn.: Zr. A.M. Stiphout,
v. Lennepweg 57, tel. 4294.

W£#K£ffS
Autoverhuur D. F. Fieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1934 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN

Auto-verz., ' W.A.-verz.,
Brand-verz. etc. etc.

Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

TE KOOP: 2 bromfietsen
i.v.m. mil. dienst. De Fa-
vaugcpl. 19, tussen 7-8 u.

WACHT NIET LANGER!
Als U toch van plan bent
om een Velo wasmachine
of combinatie te kopen.
Bel dan even op en U heeft
morgen al dit wasgenot in

huis.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

Slagerij Cor van Eldik,

Haltcstraat 12, telef. 2616,

vraagt een pientere jon-
geman om opgeleid te wor-
den in het slagersvak.

VOOR UW 2e NET
Geheel verzorgd.
met garantie.

Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

TE KOOP: een ysconser-
vator, geheel compl. i.z.g.st.

Eethuisje „De Lantaarn",
Frankenstr. 33, Haarlem,
Telef. 02500 - 13527.

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

TE KOOP: "Wandehvagen
met kap, Singer trap naai-
machine, beide i.g.st, pri

billijk. Potgieterstraat 3

tel. 4S76.

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Inciu

trie Korthof, Zuiderstr lbu

GEVRAAGD een 1.1. ban-
ketbakker (jaarbetrekkinu)
Bakkerij Seijsener,

Haltestraat 23.

TE HUUR GEVRAAGD,
in 'het binnen dorp juli—

Aus. 3 kind. 2 Volwassen.
Brieven mot opgaaf 10-3,

Bui", van dit blad.

TE KOOP GEVRAAGD,.
2 pers. opklapbed met om-
bouw. Brieven no. 11-3.

Bur. van dit blad.

TK KOOP en spoedig leeg
te aanvaarden: voor inge-
schrevenen in Zandvoort,
Oosterparkstraat 15, Zand-
voort. Bev.: ruime tuin,

poort en schuur. Souster-
rain met 2 kamers en toi-

let, voorts woonkamer, 3

slaapkam., keuken, douche,
zolder. Koopsom ƒ65.000,

—

k.k. Makelaars- en Advies-
bureau H. J. Nelissen, KI.

Houtweg 71, Haarlem, lel.

104S2.

HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964- 18664

GEVR. voor juli: GEM.
WOONRUIMTE m.keuken.
Tel. (020) 58902.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

Café-Rest. Rinkel: vraagt
JUFFROUW voor. de af-
was en andere bezigheden.
Raadhuisplein 1, tel. 2820.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, 'inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

WEG GRIJS HAAR
Crème Marchal is klaar
voor gebruik. Borstel uw
haar en het grijs haar ver-
dwijnt. Onschadelijk en

gezond voor uw.'haar!
Gratis folder krijgt U bij:

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

Wasmachine oud of stuk?
Wij ruilen deze in bij aan-
koop van een nieuwe Velo
wasmachine of combinatie.
Deze week nog bij U.thuis.

Betaling in overleg.
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

GEVRAAGD' voor direct:

een jong MEISJE voor de
winkel. Banketbakkerij R.
v.d. Werff, Tolweg -6, Tel.

5001.

Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

AG Slinger
' OEDIPL. OPTICIEN
[ ERK.ZlEKENFOHPSUVEBflNClERl

GROTE KROCHT 20a
Telefoon ' 4395

oróettëri&

aiöon ecjance

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 4?
Zandvöörl Tel. 4492

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4. et.;

tijdschr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.deken
10 et.; bedvulling 7 et; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 c.; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg. '

Oude geysers van f 5,— tot ƒ 15,— per stuk.
Zaterdags tot 1 uur geopend. ;

Wü z«n elke dinsdag in Zandvoort!.

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
1626l! (b«
Haarlem

Bakenesscrgracht 93 - Tel. 02500
geen gehoor Zandvoort: 3763)

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ7,75 p. m.
ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m*

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3 Telef. 2129

Btf feest of party,
LEFFERTS dranken erbö!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

De eerstvolgende

veiling
wordt gehouden eind maart.

Dar.rvoor kunnen nog nette goede-
ren worden ingebracht of afgehaald.

Inlichtingen: Veilinggebouw

De witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Telefoon 2164

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrfce.

Mevr. Hosè
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

'n Huiselijk gevoel,
op 'n goed beklede STOEL!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdykstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Krijgt U gasten?
Geen bezwaart

WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Voor

verhuizingen
en transporten

door het 'gehele land

P. KERKMAN
Kostverlorenstr. 1 • Tel. 3399

AUTOMAAT GEPLUNDERD .

De automaten, in Zandvoort-noord
blijken een bijzondere aantrekkings-
kracht te bezitten op minder ge-
wenste klanten. Werd de vorige
week een kauwfumautomaat mee-
genomen en later leeg terug gevon-
den, thans moest een sigarettenau-
tomaat' van een winkel aan de Von-
dellaan het ontgelden. Een groot
aantal pakjes sigaretten én al het
aanwezige geld worden vermist.

RAADSVERGADERING
. .

De eerstvolgende bijeenkomst van
de gemeenteraad van Zandvoort is

vastgesteld óp dinsdag' 30 maart des
avonds te acht uur.

ZANDVOORT SPAARDE
In het postkantoor te Zandvoort

werd bij de afdeling Rijkspostspaar-
bank gedurende de maand februari
j.1. door 530 personen ingelegd een
bedrag van ƒ 109.976,88 en aan 319
personen terugbetaald ƒ 102.766,04.

K. J. C. „NOORD"
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Dolle
!;•Alvorens ik V een en. ander ver-
tel .over het. verloop van Dolle
Dinsdag in' het bezette Zandvoprt
toon - ik U hierbij nog een- afdruk
van een document, dat zéér belang-
rijk was bij de Arbeidsinzét en aan
de betrokkenen per aangetekend
schrijven door het hoofdbureau te

Haarlem werd toegezonden.
;-Het gevolg van deze oproep was,
Üat de^.persoon in kwestie 'in het
centraal register te Haarlem werd
ingeschreven, waarna hij voor ver-
dere- -afhandeling van zijn zaak en
zijn mogelijke terwerkstelling - in

Duitsland- „werd verwezen' naar. het
bijkantoor; in- de. plaats, waar hij

woonachtig was. Het ontvangen van
eërKdergelijke oproep joeg menige
jongeman, de stuipen op het lijf en
ndet-ten-'onrcchte, want er was heel

'wat voor nodig, om aan de dreigen-

der'tewerkstelling te-- ontkomen. In-

1942 en begin 1943 werden de jon-

gelui'-nog-vtel zoveel mogelijk in hun
' vak • te -werk gesteld, doch .

daarna
kwam dit-praktisch niet meer voor.

• "Het deed 'er niet meer toe,,welk vak
men. beoefende, hoofdzaak was, dat

men ingezet werd' in bedrijven voor

de Düftséroorlogs-industrie met alle

'gevaren vari bombardementen, daar-
aan.lverbohden.. '

.

'-r. Wegens plaatsgebrek kon in het

nummer vari vorige week dit be-

langrijke document niet meer wor-
den opgenomen, maar ik meende
Het "onze lezers toch niet te mogen
onthouden. -Het zal bij velen- nog
herinneringen opwekken aan een

tijd vol ~angst en 'zorgen, herinne-

ringen, -die • wel iets zijn vervaagd;

maar; toch
;
bij allen, . die _ erbij be-

trokken, waren,, nimmer uit de ge-

dachten zullen
,
geraken. .

-

: -Én. d.-m thans iets over „Dolle

Dinsdag",, die bij allen - en zeker

in ."Zandvoort, -zal blijven voortle-

ven als- een • der merkwaardigste,

zo" 'niét, de merkwaardigste dag uit

dê" bezettingstijd. Dolle Dinsdag, die

^déyirizet vormde vari het geheel

"geïsoleerd geraken van Zandvoort.

De- trein reed .niet meer, ook de
tramvërbiridirig viel weg, de hon-
gerwinter "stond voor de deur en
daarlaten we dan op ons eiland,

verstoken; van vrijwel, elke verbin-,

ding"' met~dé" buitenwereld. Lopen
-naar" Haarlem ""werd - evenals in

lang-vërvlbgen" jaren - weer "gewoon
enieen-ïiets met houten banden was
-nog-.een' luxe, Svant dë' meeste fiet-

sen waren door de Duitsers ingepikt.

-"-Wat-ik-U over die" eerste dinsdag
--in-»sêptember~1944 . -gak* vertéllen,,

moet ik_\in .'hoofdzaak " hebben' uit

, mijn" herinneringen" eri uit gesprek-
ken"mefaridëren, daar '.aantekenin-

.genTover 'deze bewogen dagen vrij-

wel ontbreken.
'•'Het"was zulk een enörfn aantal
feiten :datwè toen opeens" te ver-
werken" kregen, dat het uiterst-moei-

lijk is, de'vaste lijn in de gebeurte-
nissen te 'verkrijgen. Het begon

• reeds".'s maandagsavorids, toen 'de

geruchten steeds 'sterker werden,
;'dat"_dè geallieerden waren '. doorgê^
brökén;"Rotterdam reeds hadden be^
'rekt én 'op- weg" waren naar den
Haag, :

.vanwaar men richting' Haar-
lem- zou trekken. Wat er die- avond
énTriaoht precies gebeurd . is; weet
ik- -niet, maar de 'grootste sensatie

was wel, dat op die morgen van de
5dë.-'septembér een zeer groot aan-
tal N.S.B; ers met de Noorderzon
bleek- -vertrokken,'; slechts" eéri ge-
ring,aantal was overgebleven, waar-
onder "bok 'dé loco-burgemeester,
.dé'heor'Heyenbrock, waarvan, ik

"irï
ririijn vorige artikel .meldde, dat

ook :
-hij' enige "dagen, was oriderge-

'

dökëri.- Déze bleef echter op z'n post
zij .'KêFlook mét. een raar gevoel in

z'riT maag,-;.:want de
i
gemeentesecré-

tarisï de-: heer Bosman, .
- ving een

angstig telefoongesprek van henï op
waarin' hij' kameraden op' het hoofd-
kwartier-vroeg, "wat hij doen moest,
omdat' "hij hier" betrekkelijk "alleen

eri-aïs" 't ' ware" óp
:;

"een' ' eiland 'zat

iOp-'ïe'post blijven" "luidde hot pa-
roolnenrdë'ïeer Heyenbrock bleef,

al -zal' -hij 'zich wel niet erg lekker
hebben;"gev.oeld. De tweede sensatie
wasï~dat.: veel Duitse stellingen

waren

-

: ontruimd, alle .stellingen, in
Bentveld, bijvoorbeeld,' waren .to.taal;

verlatenden ook in Zandvoort wa-
ren maar weinig Duitsers te.bekeff-

neri.^Het'-was eeu vreemde toestand
diè.-je-'maar. nauwelijks kon aan-
vaarden. -Langs de Herenweg .ston-

den" dichte drommen rnensèn te

wachten. ",op de intocht van' de ge-
'allieerderi^n'Haarlem,' ook uit Zand-
voort ..waren' er heel. wat heen ge^
.togen/ Méri waagde zich aan aller-

lei>voorspellingen, maar al spoedig
bleek,, dat alle geruchten uit de lucht
gegrepen waren en niemand wist.

toen" gelukkig, welk een ellendige
.maanden ons nog te wachten stonden
• v De volgende morgen vroeg de
korpschef van politie, de heer.Vre-
man mij, bij hem te willen komen.
Hij vertelde mij,. dat in" dobr N.S.B.
ers verlaten .huizen nog vrij veel
levende' have v/as achtergebleven,
konijnen,, kippen . en geiten. ' Hij

vroeg mij - om adressen, " waar " we
deze levende have' zolang zouden

. kurjhenc-ondërbrengen, totdat de
rechtmatige 'eigenaar 'Teer zou ko-
mëri^-ópdagen. Verschillende adres-
sen-stelden -we toen samen. vast.'ZO'

. kreeg:'lk -
- op:nujn verdoek - onder

.andere een geit en een konijn. Met
hókfè"n :

al nam ik het laatste dier

mee, maar hoe groot "was mijn vér-
bazing, toen het dier na- enkele da-
gen een gezinsyermeerdering kreeg
vari. niet minder dan negen jongen.
Aan 'de ene ..kant was dit een bui-
tenkansje, vooral met het oog op het
steeds nijpender wordende voedsel--
gebrek; maar aari de andere kant
was het", een hele zorg om de negen
jorigen groot te krijgen.. Toen het
Winter'wais en de kleinen een maand
óf; vijf-' zes oud waren en er geen
gras- of; groen voer meer te krijgen
was, hebben -we er met tussenpozen
varcèen week een" opgegeten, ik kan
Ü"verzekeren, dat we ervan gesmuld
hebben,, ook al moest het .beestje in

z'n 7'.eigen (karige) vet worden ge-
braden: " Met de geit was ik véél

meer 'in m'n sas. Die betekende een
ware uitkomst. Een Zandvoortér
leerde. me, hoe je het. dier melken
moest en' al spoedig had'ik de 'slag

téjpakken, 's Morgens.om half ze-

ven, werd. er voor de eerste maal
gëriiolkén, 's avonds omstreeks de-
zelfde., tijd deed ik het voor de 2de .

maal' eri: dan was de oogst van, één
dag-, ruim één liter melk. Dat was
in 'die dagen een zegen uit 'de He-
mel. -;:A1' spoedig waren we aan de
wat sterke smaak gewend, we kook-
ten', er pap "van, -waarvan onze. toen
4. jarige dochter 'het leeuwenaandëel
kreeg ' en ook' karnden 'we " er wel
boter. -van in een slagroomklopper.
Het.' dier Was al ,' spoedig heel erg
aan mij' "gehecht.' .'s Morgens., vroeg
bracht- ik hem. op"een 'rijk met gras

begroeid plekje, 's avorids""haalde

ik -hem' weer terug: Het 'ging ons
allen "wel heel erg aan het hart,

toen' we onze geit later aan de ei-

gëhaar^moesten teruggeven. .
''_'.

TOp.-'vrijdag na dolle' Dinsdag be-
slotenfArend Bos, Huig Paap en ik

è'ens* „"-een kijkje .te gaan nemen in

de"verlaten stellingen bij Bentveld;
Dé spermüur op de Zandvoortselaan'
kón"- nog- steeds zonder Ausweis ge-
passëerd'worden, al duurde' dat nog
maar "enkele dagen, dus waren we
juist', op tijd. ' 's Morgens al heel
vroeg,. . (we gingen uit. Zandvoort
weg om vijf uur) togen 'we erheen,
We namen een flinke handwageri
'nieé, want ons hout - dat we in de.

voorafgaande maanden . ijverig had-
gezaagd,, was voor het grootste deel5

al verdwenen" iri de noodkacheltjes
eri behoefde dan ook dringend aan-
vulling. Toen we" aankwamen, ge-
voelden" we ons- als in een vreemde',
onwerkelijke wereld. Deze . eens zo
druk .bezette,. - en. nu .geheel ver-
laten stelling- -- deed-beklemmend
aaiu We konden ons eenvoudig' niet -

*•

H O O GW A T E R
Maart •'' Strand

H.W. L.W. H>W. L.W. berijdbaar

14 0.53 9.— 13.22 21.— 5.00-11.30

15 1.56 10.— 14.19 22.— 6.00-12.00

16 2.47 10.30. 15.06 23.— 6.30-13.00

17 3.32 11.30 15.49 23.30 7.30-13.3.0

18 " 4.15 12.— 16.30 24.30 8.00-14.30

19 4.52 0.30 17.08 13.— 9.00-15.00

20 5.30 1— 17.47 13.30 9.30-15.30

Samengesteld "door P.v.d.Mije KCzn.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal -.

Uitslagen zaalhandbal 6 maart

:

Jongens: Z.M. "*- Conoordia 6r8

Meisjes: Concordia 1 - Z.M. 1 5-3

. Zandv.m.' 2' - A.D.O. 2 - 4-5

Uitslagen zaalhandbal 7 maart:
Hr.sen.: F. Speed - Z.M. 2 10-9.

IJmond 3 - Zandv.m. 2 8-10
De Blinkert 4 - Zandv.m. 3 8-22

' " Zandv.m: 3;- Odin 16-8

Dames sen.: Rap. 2 - Z.M. 2-2

Programma zaalhandbal 13 maart:
Meisjes: I.E.V.,.- Zandv.m. 2 "15 u.

Hr. : sen:: Atlas.- Zaridv.rii: 3 19.30 ü.

GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU

j ON! 7<u
1943.

OPROEP

i.'Op :grond der Verordening No; 42 van 1941. gelast

ïk~lX~óp\i**r;/.2t£. dag ..;1..p..iLjp.jMg4.7...... tusschen

,i3t.\T/ÏÏ7. èn £.?*£.?... uur, bij het Gewestelijk Arbeids-

bureau,J ijlui 11 1 1 Iffr: , :•..........-.
".

, ,

,

••X!eTrt(e« -Hwtwes- 48. v • ; .• • .-^^Vjr^SSS' " " '.'

persoonlijk te verschijnen. '-
, .

., De.'distributiestamkaart èn overige distributiebeschei-

deh' dient U mede te brengen, benevens eventueele

Ausweis of Bescheinigung, welke op verlangen moeten

worden overhandigd.
, 3 .

;

; Ik maak U opmerkzaam, dat U tot aanmelding ver-

plicht bent, ook al heeft U-zich vroeger- reeds bij het-

Gewestelijk Arbeidsbureau of bijkantoor aangemeld en

is U reeds eerder van plaatsing elders vrijgesteld en

bezit U een Ausweis of Bescheinigung.
'ƒ••'.

.- . .
-•

i

•" '" v

In geval van niet verschijnen ^js U strafbaar met, ge-

yangenisstraf tot één jaar, [*%£'[(£'('
. •.. *

,

-

'

' /"'A -

'

l l'^t.
".'

.

'''v-OI.X^fecteür van het Gewestelijk

//"/ ./''^^.^Lrbeidsbureau >*^

jgr % i i 1 1 1 1 1 'i 1 1 1 1 1 i.p 1 1 • » * » i *. i • 1 1 1 rïV i .'iw* t

voorstellen; daï'"aïTës""geheel'-vei!la=^_
, ^-^

ten -was en we vertrouwden de zaak
maar heel matig; Daarom wachtten
we niet te lang maar trokken een
paar open loopgraven binnen. Bin-
nen een uur hadden we onze wagen
hoog opgestapeld met prachtige
boomstammetjes, waarmee die loop-
graven ' waren ingepaald. Het was
een 'kostelijke vracht, waar we niet

eens overheen konden kijken en die
we met dikke touwen moesten vast-
sjorren. Op de terugweg kregen we
de schrik van ons leven, toen ons
op de Zandvoortselaan op de fiets

een hoge Duitse "officier achterop
reed. Hij keek naar ons en naar
onze lading, reed. door, keerde weer
teug en bleef toen'.achter ons rijden,

Het zweet brak 'ons uit. Tot onze
grote verbazing echter zei hij niets,

maar dat steeds ' maar langzaam
achter ons aan blijven rijden was
misschien nog wel erger. Bij de
Kostverlorenstraati ging hij rechts-
af tot onze grote opluchting en op-
nieuw kregen we' door dit typische
voorval het besef, dat ook de Duit-
sers .in die dagen, de kluts kwijt
waren. Maar intussen hadden we
daardoor een schuur vol prachtig
brandhout, waar-we dagen lang aan
gezaagd hebbon, om het klaar- te

maken voor het, doel: winter-brand-
stof voor kachel ,en noodkachel.

' Ook in ons 'dorp hing in deze
dagen een onwézenlijke, onwerke-
lijke'"sfeer. Je^wist eigenlijk niet,

waar je aan toe' was. Spoedig" daar-
op bleek, dat het 't voorspel had
betekend van -een ellendig half jaar
dat. ons allen n'og lang heugen zou
en waarover ik-.U straks nog meer
hoop te vertellen'. K,

•TWVWMWWa;^;

„Tang en Vriendschap"
gaf glorieus jubileumconcert

Ter gelegenheid van de herden-
king van het 75-jarig predicaat
„koninklijk" en het 135-jarig be-
staan gaf de Koninklijke Liederen-
tafel „Zang en Vriendschap" te
Haarlem op donderdag 25 februari
jX onder overweldigende belang-
stelling een schitterend geslaagd
jubileumconcert in de feestelijk

versierde Haarlemse concertzaal.
Het is een' concert geworden van
grootse allure zowel in programma-
opzet als door de vertolkingen der
verschillende werken. Dit stralende
feestconcert werd de rijke beloning
voor het bestuur, de leden en vooral
ook de dirigent Jan Laarveld van
de indrukwekkende, ingespannen or"
ganisatorische en artistieke arbeid,
die zij in de afgelopen maanden van
voorbereiding hebben verricht. Het
Haarlemse mannenkoor, dat het
oudste van Nederland is, heeft op-
nieuw bewezen het geheim van de
eeuwige jeugd te kennen en deze
kennis in de praktijk van het tegen-
woordige, zo bijzonder moeilijke
verenigingsbestaan met succes te
kunnen toepassen.
Het eerste deel van het program-

ma werd .gevormd door het „Te
Deuni," van Marius Monnikendam
en de „Carnavalscantate" van Sem
Dfesden. Met de vertolking van deze
compositie kreeg „Zang en Vriend-
schap" een omvangrijke, gewichtige
taak, waarbij -het gesteund werd
door het Noordhollands Phiïharmo-
nisch Orkest en de pianiste Ans
Bouter. De sopraansolo in de can-
tate van Dresden was toevertrouwd
aan de zangeres Corry Bijster.
Ket werk van - Monnikendam

brengt voor koorzangers speciale
technische moeilijkheden met zich
meet die echter door „Zang en
Vriendschap" " glansrijk werden
overwonnen. Het werd een bijzon-
der geladen uitvoering, die getuigde
van een grote eenheid tussen diri-
gent, het mannenkoor, de pianiste
en het orkest. Jan Laarveld leverde
met zijn directie van het zeer veel-
eisende werk een bewonderens-
waardige prestatie van bijzonder
niveau. Dit was evenzeer het geval
bij' de uitvoering van de, technisch-
müzikaal als hoogtepunt te beschou-
wen,- Gantate van Sem Dresden,
'n kostelijk stuk met prachtige voor-
eii- naspelen. „Zang en Vriendschap"
heeft het Nederlandse muziekleven
een 'grote dienst bewezen door deze
cantate zo voortreffelijk uit te voe-
ren. Zowel de sopraan Corry Bijs-
ter, als .het ..Noordhollands Philhar-
monisch Orkest hebben hiertoe bij-

zonder"'' bijgedragerif
'

' 'De muzikale
betekenis van dit werk- is door deze
zeer knappe vertolking voortreffe-
lijk en overtuigend aan de dag ge-
treden.'

Na de pauze vond de uitvoering
plaats van het kostelijke-humoris-
tische werk „De Schipbreuk" van
dr. Johan Wagenaar, dat de onge-
dwongen feestelijke stemming ging
accentueren.- Aan dit programma-
onderdeel' werkten ook mede de
Haarlemse Christelijke Oratorium-
vereniging ,Door Zang Vriendschap'
mede door haar dirigent Jan Pas-
veer hiertoe voorbereid,- de sopraan
Corry Bijster, de tenor- Wim Koop-

. man, de bas Herman Schey en de

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 6 maart:

A.M.vrj. - Zandvoortm. afg.

Zandvoortm. 2 - Kinheirn 3 4-1

Adspiranten:
Zandvoortm. a - Haarlem a 5-1

H.F.C. b - Zandvoortm. b 2-2
O.Gezellen b - Zandvoortm. c 3-0

E.T.O. b - Zandvoortm. d 6-0
Zandvoortm. e - E.H.S. b 4-0

Pupillen:
Zandvoortm. a - Ripperda a 10-0
Zandvoortm. c - Kenn.land b afg.

Spaarndam a - Zandvoortm. d 2-1
Zandvoortm. e - D.S.S. d . afg.

Geel Wit b - Zandvoortm. f 2-0

Uitslagen zondag 7 maart:
Zandvoortm. - Quick A. 0-1

Beverwijk 2 - Zandvoortm. 2 2-3

Zandvoortm. 3 - H.B.C. 3 2-3
Zandvoortm. 4 - T.Y.B.B. 4 2-2
Zandvoortm. 5 - H.B.C. 6 11-3
R.C.H. 9 - Zandvoortm. 10 3-4

Junioren:
D.O.S. - Zandvoortm. - 3-2

Alliancc a - Zandvoortm.. b afg.

Zandvoortm. d - Schoten b 2-1

Programma zaterdag 13 maart:
Zandv.m.-VI. en Vaard. 16.15 u.

10. Zandvoortm. .2 - Halfweg- 16 u.

Adspiranten:
46. N.A.S. a - Zandv.m. b 15 u.

75. Zandv.m.' d - D.I.O. b 14.30 u.

94. Renova d - Zandv.m. f 15.15 u.

Pupillen:
139. Zandv.m. a - D.C.O. a 14.30 u.

149. Sp.vogels a - Zandv.m. b 14 u.

154: D..I.'0. b - Zandv.m. d 15.15 u.

155; Spaarndam a - Zandv.m. c 15 u.

158. Zandv.m. e - E.D.O. d 14.30 u.

161. Zandv.m. f - Geel Wit b 14.30 u.

Programma' zondag 14 maart:
Vriendschappelijk:

Alk. Boys 1 - Zandv. 1 14.30 u.

Kompetitie:
8. Schoten 3 - Zandv.m. 3 9.45 u.

28. D.S.K, 2 - Zandvoortm. 4 12 u.

73. R.C.H. 8 - Zandv.m. 6 9.45 u.

82. Zandv.m. 7 - E.H.S. 7 9.45 u.

104. Sp.stad 5 - Zandv.m. 9 9.45 u.

108. Zandvm. 10 - O.Gezell.8 12.30 u.

Junioren:' •

128. N.A.S. b - Zandvoortm. c 12 u.

'pianiste Nelly Wagenaar, dochter
van :de - componist. Nelly Wagenaar
mocht de ideale vertolkster - heten
vari" de .zeldzaam geestige en, niet
te vergeten ook door en door kunst-
zinnige muziek van haar vader.
Haar door bijzondere klankschoon-
heid 'opvallend spel heeft aan de
uitvoering van dit. v/erk een rijke,

kostelijke inhoud gegeven. Geestig
en fraai van klank was ook de zang
van.de gecombineerde koren, waar-
van de zangeressen en zangers met
kennelijk plezier de zangerige,
,wanr-é melodieën met hart en ziel

lieten-,klinken. Zij konden zich uit-

zingen en de toehoorders genoten
ervan!- Genoten hebben zij ook van
dejgéestige voordracht van de vocale
solisten en niet minder van de be-
dienaren van het slagwerk en de
sjtorminstrumenten. Open - doekjes
waren niet van de lucht.

\De -Koninklijke Liedertafel ,Zang
en Vriendschap', onder leiding van
haar energieke en voortvarende di-

rigent. Jan Laarveld, heeft de man-
nenkoorzang • door haar concert
zeer gediend, want zij heeft ander-
maal . bewezen dat deze vorm van
musiceren zijn bestaanrecht nog
volledig heeft en wat meer is, door
repertoirevernieuwing van een

:
suc-

cesvolle toekomst verzekerd kan zijn

-Het -concert werd traditiegetrouw

geopend met een stralend Wilhel-

mus, ' waarna de .voorzitter van de

jubilerende vereniging, . drs. J. W.
Bakker, een dankbaar gestemd wel-

komstwoord richtte tot de zeer tal-

rijke aanwezigen. Vele autoriteiten

woonden dit concert by, w.o. de

burgemeester van Haarlem, mr. O.

F; "F.7 M. Cremers, erevoorzitter,

Staatsraad b.d. M. -A. Reinalda,

buitengewoon erevoorzitter, alsmede

burgemeester Mr. H. M. van Fene-

ma van Zandvoort, enkele Gedepu-

teerden van 'dë provincie Noord-

Holland, vele leden van het ere-

comité, de leden van het HuldeblUk-

comité en voorts tal van vertegen-

woordigers van zusterverenigingen

zowel uit Haarlem als andere plaat-

sen uit het land. A.R.

VOOR HEN DIE DAMMEN
Bij het probleem van " verleden

week -stond niet vermeld waar U
' do oplossingen naar toe kan sturen.

[
Dït 'is' 'naar C. Draijer jr., Celsius-

straat-'-48,' alhier. Ook al heeft U ze
niet alle vijf gevonden, dan raden
wij'U aan toch de oplossingen in te

sturen. Nu' nog enig nieuws van de
damclub.

De . afgebroken partij tussen C.

Dniijer jr. en A. Hoekema is zon-
der verder • spelen gewonnen ge-
geven door C. Praijer jr. Dit was
zijn eerste verliespartjj in deze
kompetitie. De tweede hangpartij

die uitgespeeld werd was die tus-

sen P. Versteoge en A. Hoekema.
Deze eindigde in een' verrassende
remise. Hoekema stond op winst,

maar door verkeerd te slaan kon
P. Versteege toch remise forceren.

Dit leverde hem een kostbaar punt
op. Voor een tweede verrassing
zorgde op deze avond^dhr. Th.Rust-
man, die voor het eerst dit jaar
meespelend in een opvallend goed
gespeelde partij dhr. L.J. v.d. Werff

versloeg, na zelfs eerst nog met één
stuk achtergestaan te hebben. Ik
vind dit een heel knappe prestatie.

Hier de verdere uitslagen:

A. Hoekema - C. Draijer jr. 2-0

P. Versteefe - A. Hoekema - 1-1

M, J. Klatsor - P. Versteege 0£2
L.J.'v.d. Werff - Th. Rustman'0-2
,C._Draijer sr. -D. Douwstra 2-0

J. Van Dijk - É. Fransen 1-1

C Draijer jr. - J. Ovaa 2-0

rM.-Weber - A. Hoekema 0-2

.Th. ter Wolbeek -F. v. Beem 2-0

BELANGRIJKE VERGADERING
.A.s.ï donderdag 18 maart belegt

de Za'ndvoortse Middenstands Cen-
trale in Hotel Keur aan de Zeestraat
een belangrijke vergadering voor
de Zandvoortse Middenstand.
Mej. Roozen, adjunct-secretaresse

van de Kamer van Koophandel zal

daar' spreken over het onderwerp:
„mogelijke wijzigingen in de ver-
plichte middagsluiting" en de heer
J. B. Tli. Hugenholtz, directeur van
Stichting „Touring Zandvoort" over:
„de Middenstand en de V.V.V."
Wij wekken 'gaarne op, deze be-

laniirijke vergadering bij te wonen.

GEVRAAGD: meisje v.d. winkel en
lichte huish. werkzaamh, 'Aantn.
J. Kuipers, Schelpenplein 1.

SPORT- EN JUDOSCHOOL

WIM BUCHEL
Hogëweg 60 - Zandvoort

Jaarlijkse leerlingen-

uitvoering Judo
on jeugdkrjnpioonschappen-7;

op- zaterdag 20 maart a.s. aanvang
2 uur in het Concertgebouw, Lange
Bagjjnestraat 13, Haarlem.



DCÏsIIEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAAR!
Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieüwe-Taunus 1 7ïvL Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van
de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt
nog meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlow-away" vehtilatie-systeem zorgt dat ü ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die
grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor éen proefrit. C^&Êx<£

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Teleï. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat

GENIET VAN DE NATUUR! EEN GOED RIJWIEL IS NIET DUUR!'

Compleet

Sportrijwiel v.a. f 159,50
KINDERRIJWIEL vanaf ƒ 89,5<K

LOCOMOTIEF FONGERsi

B.S.A. en alle bekende merken
uit voorraad leverbaar!

DRIEWIELERS / 27,50j,

AUTOPED MET ZITJE ƒ 34,50

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974fflff/15^mcmfümm.

is onze Voorjaarscollectie

SCHOENHANDEL

en speciale REPARATIE-INRICHTING voor betere schoenen!

„'t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan . HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714

Het voorjaar nadert!
UW TUINWERKZAAMHEDEN WACHTEN U WEER!
Wö leveren U gaarne compost, turfmolm, Asef enz.

Uw speciale aandacht vragen wij voor onze GEDROOGDE STAL-
MEST, BLOEM- EN GROENTEZADEN.

Vogelvoederhuisjes (Larix en Berken), vetbollen, strooivoer, pinda's

Laat nu Uw grasmaaimachine siypcn!

Catalogus voor groente- en bloemzaden wordt op aanvrage
gratis toegezonden.

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-
hoging thuisbezorgd! Wij geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

DAMES, WIJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

750 gram Schoudercarbonade f 3,95
500 GR. LENDE-ENTREC6TE f 4,25

750 GR. DOORR. OSSELAPPEN f 3,95

750 GR. RIBLAPPEN ƒ 4,95

250 gr. gekookte worst 95 et. 150 gr. pekelvlees . , .

.

98 ot.

250 gr. leverworst . ï. . . 80 et. 150 gr. gelard. lever 98 et.

150 gr. ham 98 et. 150 gr. gebr. gehakt 68 et.

150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25 150 gr. pork 65 et.

150 gr. Cervelaatworst 85 et. 150 gr. Gebr. Rosbief / 1,25

Wy leveren U thans gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi * Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

Erkende bondsrijschool N.B.A.

JOS. WELTEVREDEN
Bij inschrijving vóór 15 maart, de
eerste tien lessen ƒ10,— goedkoper
'en desgewenst GRATIS PROEFLES.

Elke vrijdagavond GRATIS THEO-
RIE in HOTEL INTERLAKEN.
t

Correspondentie-adres: Postbus 841, Haarlem.
Tel. 02507-3851 en 02520-737,7

Bij de dienst van Publieke Werken, afd. bestra-
tingen, te Zandvoort bestaat gelegenheid tot
plaatsing van

2 straatmakers
aan te stellen in vaste dienst in de
rang van opzichter in loongroep A6.

Het salaris bedraagt ƒ698,90 per maand (voor 26
jaar en ouder), incl. huurcompensatie. Kinder-
toelage volgens gemeentelijke regeling, vakantie-
toelage- 4% per jaar, rijwieltoelage ƒ 50,— per
jaar, kledingtoflage ƒ 90,— per jaar.

Sollicitaties met opgave van leeftijd en onder
vermelding van referenties en verrichte werk-
zaamheden te richten aan de Directeur van. Pu-
blieke Werken, Raadhuisplein 4 te Zandvoort.

«LEBRU»
Het adres voor U!

Wö geven 10% korting op suede, nappa en
antikajasjesü

-Heren suede en
antikavestjes

!

Dames nappa spencers
Portefeuilles

RÜbewUsetui's
Beursjes

Wij hebben een enorme sortering in shawls.

MICRO MES
(

CH KOUSEN ƒ 0,89

Leren elleboog en kniebeschermers!!

Geldbeurzen
Make up tasjes

Leren scheertasjes
Leren sleutelhouders
Billfolds

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12

t.o. Consultatiebureau

Geen ijs, geen water
maar i

Verse braadkippen
voor lage prijzen!

BRAADKIPPEN
POULARDES
SOEPPOULET
KIPCARBONADE
BRAAD POULET
MAAGJES OF NEKJES
HELE KIP AAN 'T SPIT

ƒ 1,98 per 500 GRAM
f 1,98 per 500 GRAM.

f 1,75 per 500 GRAM
ƒ 2,25 per 500 GRAM
ƒ 2,25 per 500 GRAM
ƒ 0,75 per 500 GRAM

f 3.98

Natuurlijk weer bij:

POELIERSBEDRIJF
CAS van BENTEN

Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

Ton van der Voort
v.h. P~. Schaap

HALTESTRAAT 36 - TEL. 2215 - ZANDVOORT
>•

Speciaal aanbevolen:

Bordens instant koffie
De beste poederkoffie uit Amerika.

Tijdelijk per potje ƒ 1,85. 2 potjes voor ƒ 3,50.

Autoverhuur
ZANDVOORT -V

VERHUUR VAN OPELS '

en VOLKSWAGENS met roldak
:

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

T.Z.B. - HEEMSTEDE. 0-0

Ondanks de riog steeds aanwezige
kans op promotie werd de wedstrijd
tegen Heemstede in don beginne
lauw en ongeïnteresseerd aange-
vangen. Pas toen Heemstede een
gevaarlijk en een tot goed voetbal-
lend team in staat bleek te zijn,

veranderde de lauwheid en ongeii-
teresseerdhaid van het begin in een
vurig enthousiasme om deze wed-
strijd met winstpunten te beëindigen

T.Z.B, is de gehele wedstrijd in

de meerderheid -geweest, maar het
wist zijn overwicht niet tot uitdruk-
king te brengen in een glanzende
reeks doelpunten, het mistende, zo
broodnodige afwerking, 'n man 'die

uit alle posities een hard en doel-
treffend schot kan loslaten. De
kansen zijn w,el degelijk aanwezig
geweest, vooral Hans Castten* die

een voorti erfelijke wedstrijd speelde
wist voor zijn mede voórwaartsen
talrijke scoringskanse te scheppen,
maar door te ,veel treuzelen* en te
onbeheerst schieten misten al deze
pogingen hun beoogde - uitwerking
n.1. een doelpunt. De eerste helft
eindigde zodoende in de dubbel
blank stand 0-0. ',li':

De tweede helft is een getrouwe
weergave geworden van -de- eerste
helft, een me,t man en macht aan-
vallend T.Z.Bi, ook niet in staat een
doelpuntje te' scoren, alhoewel ge-
zegd moet Worden dat de keeper
der tegenpartij zijn goal met veel
bravour wist1 schoon te' houden.
Wel is in deze wedstrijd duidelijk

geworden dat T.Z.B, de" beschikking
hoeft over een ijzersterke eri zeer
betrouwbare 'achterhoede, diè zijn

'capaciteiten in de komende* .wed-
strijd togen ,koploper V.V.H, ten
volle kan be\vijzen. Tenslotte wordt
iedere T.Z.B, minded Zandvporter
opgeroepen, om , T.Z.B. a.s. zondag
te komen . steunen . bij zijn . laatste
kans op promotie

„THE ZANDVOORT BOYS"
Uitslagen zaterdag 6 maart:

T.Z.B, a ads. - V zang- a 2-2

De overige wedstrijden werden
afgelast.

Uitslagen zondag 7 maart:
Heestedo - T.Z.B. 0-0

D.C.O. 3 - T.Z.B 2 1-1

TZ.B. 3 - H. Boys 2-1

T.Z.B. 4 - Heemstede 4 4-3

Sp. vogels 6 - T.Z.B. 6 1-1

Programma zaterdag 13 maart:
B.S.M. b - T.Z.B, a adsp. 15.30 u.

Térrasvogels b - T.Z.B, b ads. 15 u.

D.C.O. d - T.Z.B. c ads. 15.30 u.

Programma zondag 14 maart:
V.V.H. - T.Z.B. • 14.30 u.

(v.d. Aartsportpark no. -2)

Terr. vogels 5 - T.Z.B. 3 12 u.

T.Z.B. 5 - Haarlem 11 12 u.

T.Z.B. 6 - D.S.O.V. 5 12 u.

R.C.H. f jun. - T.Z.B. a 12 u.

TAFELTENNISVER. „SHOT*!
Uitslagen kompetitie afd. Kenne-
merland, 2e klasse:

H.B.C. 4 - Shot 1 1-9

Shot 1 - Prowano 3 7-3

Shot 2 - Togido 9-1

Hiermee werd Shot 1 kampioen van
zijn afdeling en dit team (J.Brandse,

S. Waterdrinker en M. Looman), zal

dus komende kompetitie in de Ie

klasse uitkomen. Een bijzonder
succes voor déze vereniging.
Verder ligt het in de bedoeling

van het .bestuur nog enkele ge-
oefende senioren- en juniorenleden
aan te trekken, om in het komende
seizoen - het aantal teams uit te

breiden." Inlichtingen bij S. Water-
drinker, Dorpsplein 2 en K. Loo-
man, Haltestraat 5.

VERANDERING SPREEKUUR
Burgemeester Mr. H. M. van Fe-

nema is verhinderd op woensdag 17

maart zijn wekelijks spreekuur te

houden. In plaats daarvan werd het
spreekuur vastgesteld op dinsdag
16 maart van 10-11.30 uur.

ZENDINGSFILM AFRIKA i

Op donderdag 18 maart om 8 uur
zal in de Calvijnzaal van de ;Gere-
forniecrde kerk een geluids- en
kleurenfilm over Afrika worden
vertoond. Spreker is zendeling Tom
Barlow van de "Dorothea-Zending,
die voornamelijk onder de Bantoe-
nogers in Zuid-, Oost- en.Centraal-
Afrika werkt. Het Gereformeerde
zangkoor zal zijn medewerking ver-
lenen." j

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEÜWEN"
afdeling Handbal KAMPIOEN!
Het derde Herenteam wist j.1. zon-

dag het kampioenschap in de derde
klasse te behalen. Door eerst Bliri-

ke?t met groots machtsvertoon te

verslaan, moesten onze „veteranen"
aantreden tegen Odin. Deze wed-
strijd moest in elk geval in een
gelijkspel eindigen om voor Z.V.M,
het kampioenschap zeker te maken.
In het begin leek het zeker niet zo
goed af te lopen voor Z.V.M. Odin
wist door goed spel -herhaaldelijk
onze verdediging in moeilijkheden
te brengen en zelfs een 5-2 voor-
sprong te nemen.- Gelukkig had
Z.V.M. het antwoord klaar. Er weed
beter en sneller gecombineerd,
waaruit de grotere routine bleek
van de onzen en onder zeer luide
aanmoedigingen van de talrijke

Zandvoörtse supporters wist Z.V.M,
toch weer een voorsprong te nemen.
Uiteindelijk werd de sportieve wed-
strijd afgesloten met 'n 16-8 over-
winning voor Z.M., waarmede het
kampioenschap behaald was. Ver-
meld dient nog te worden dat onze
keeper, B. Jordens, op hét hoogte-
punt van de wedstrijd een strafwofp
'hield en dat de volgende spelers
aan het behalen van het kampioen-
schap hebben meegewerkt: E. v.d.

Bos, J. Dratjer, B. Gansner, H.
Gansner, B. Jordens, J. Kerkman,
C. v. Limbeek, E. V.d. Linden, A.
v.d. Mije en H. W. Wardenier.



f

i »-. •-- *. : ;
" '• •

:',-'
\ * . „ ' - . ' V »

'

25e jaargang no. 36

IEUWSBIA
..TREKT UNIETAEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT J" 19 maart 1965

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat, 57rd. Zandvoort.Tel. 2472 (0 2507) - Postgiro 310592 - Bank: Algemene Bank Nederland N.V.

Abonnementsprijs f5,—; franco per post f 7,50 per jaar. Postbus 26 Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Langs de vloedlijn

Hebt üö oen boze vrouw,
schiet U nooit voor de kop,
maar stop bedaard Uw pijp
en lees het boek van Job.

, Anoniem

Jobs. Bakkenhoven 95 jaar.

Hebt U wel etns van Johannes
Bakkenhoven gehoord? De meesten
Uwer waarschijnlijk niet, want deze
op 14 maart 1870 geboren Zand-
voorter vertrok reeds in 1948 uit

zijn geliefde Zandvoort, om zijn in-

trek te nemen in een tehuis in Ha-
pert (N.Br.) waar hij een liefderijke

vorsorrfing kreeg.
Maar zondag j.1. werd hij 95 jaar

en hij had de wens te kennen gege-
ven, deze dag in zijn geboortedorp
'te mogen vieren. Dat is ook ge-
schied. Hij arriveerde reeds zater-
dag j.1. en bij zijn nicht Annie Bak-
kenhoven in de Kerkstraat no. 17

was het groot feest en zijn velen
deze krasse bejaarde Zandvoortcr
komen gelukwensen. Wat heeft hij

ervan genoten!
Johannes Bakkenhoven was in

zijn jonge jaren lid van de Zand-
voortse gemeenteraad. We vonden
hem in de gemeentelijke archieven
als zodanig vermeld van 1900 tot

1917. Zeventien jaar lang heeft hij

dus als gemeenteraadslid zitting ge-
had. Er zal wel heel wat in hem zijn

omgegaan op zijn 95ste verjaardag.
Hoewel hij hulpbehoevend is —
bijna blind en slecht ter been —
heeft hij van dit uitstapje naar zijn

geboortegrond en de gesprekken met
vele oude bekenden, weer dierbare
herinneringen meegenomen naar
Brabant.
Gaarne wens ik hem onder Gods

Zegen het allerbeste toe op zijn

reeds vergevorderde levensavond en
dat ook zeker mede namens allen,

die hem in Zandvoort niet vergeten
zijn.

Kampioen.
Het is gelukt.cn het zat er al van

te voren dik in: Ons eerste zaterdag-
team is zaterdagmiddag, na een niet
bepaald enerverende wedstrijd tegen

"7Tv"lug èn "Vaardig"" liampioen ge-
worden van de vierde klasse en zal

in de volgende competitie in de 3e
klasse uitkomen. Dat is een felicita-

tie waard, want wc gunnen het deze
hard werkende ploeg van ganser
harte. Er waren heel veel huldigin-
gen en veel toespraken en bloemen
na afloop van de wedstrijd en daar-
bij blijft het niet, want om te bs-
ginnen bestaat er — in verband met
dit behaalde kampioenschap — ge-
legenheid tot felicitatie zaterdag-
avond a.s. van 8-9 uur in de bene-
denzaal van Hotel Keur in de Zee-
straat.

Ik acht het behalen van dit kam-
pioenschap uitermate belangrijk
voor de gehele Zandvoortse voetbal-
wereld. Het zal ongetwijfeld stimu-
leren tot grotere krachtsinspanning
bij eftallen, die wel eens zulk een
injectie nodig hebben. Ik heb dan
speciaal het oog op ons eerste zon-
dag-elftal, dat toch maar kans zag
j.1. zondag in een vriendschappelijke
wedstrijd de eerste klasser Alk-
maarse Boys te verslaan. Ze kun-
nen dus blijkbaar toch wel voetbal-
len! Nog vier wedstrijden resten ons
eerste, waarvan a.s. zondag als. be-
gin de uitwedstrijd tegen De Ken-
nemers in Beverwijk. Een zeker niet
te onderschatten ploeg. Onze jon-
gens zullen in de komende wed-
strijden alles op alles moeten zetten
om het degradatiespook te keron.
Het kan nog en we rekenen er ook
op, dat zo in de huidige klasse zich'

zullen weten te (handhaven. Daar-
voor is ook onze medewerking nodig.
Door een blijvende, aanmoedigende
belangstelling langs het veld van
een grote supportersschare. Het
gaat er nu om spannen! Laten ook
wij van ons modeleven blijk geven.
En onze jongens wens ik van gan-
ser harte moed, zelfvertrouwen en
veel succes! K.

„WURF-PRAET"

WDLLUM v.d. WÜRFP;

„Ons bojaerde-komité

wordt ook al oud in jacre!"

40 jaar
Comité „Ouden van Dagen"
Grootse plannen voor
jubileumviering.

Het „Comité Ouden van dagen"
Zandvoort bestaat dit jaar veertig
jaar. Wanneer in september a.s. de
jaarlijkse uitgaansdag voor de Zand-
voortse bejaarden wordt gehouden,
zal dit voor de veertigste maal zijn

dat het comité deze dag organiseerde
Wel werd in de jaren vóór sep-

tember 1925 jaarlijks iets voor de
Zandvoortse oudjes gedaan, doch
dit geschiedde l^cn door da Oranje-
vereniging en beperkte zich tot een
middag-rijtoer, meestal op de dag,
direct volgend op Koninginnedag.
Toen de Oranjevereniging te ken-
nen gaf, hiervoor geen geld meer
beschikbaar te hebben, werd boven-
genoemd comité opgericht door de
horen W. C. Hildering, K. Kerkman
eu'D. van Noort, kort daana aan-
gevuld met de heer P. Keur. Men
kan zich erop beroemen in de af-
gelopen veertig jaar elk jaar de
Zandvoortse bejaarden een prettige
uitgaansdag te hebben verschaft,
zonder daarbij ook maar eenmaal
een beroep te hebben gedaan op de
Gemeentelijke overheid. Een groot-
scheepse geldinzameling elk jaar
bc-gin augustus maakte deze tocht
elk jaar mogelijk, mede dank zij de
grote steun die men ondervond van
de Zandvoortse winkeliers. Bij de
oprichters dient eveneens te worden
genoemd de heer Engel Paap die

met zijn accordeon op dezo dag nu
ook reeds veertig jaar lang voor het
muzikale gedeelte van de dag
zorgde.
Het thans aangebroken jubileum-
jaar vermeldt talrijke festiviteiten

en belangrijke gebeurtenissen.

22 maart Feestavond
Gestart wordt op maandag 22

maart met een feestavond in restau-
rant „Zomerlust", die zal worden
verzorgd door de Zandvoortse folk-

lorevercniging „de Wurf"/ Als
speciale attractie zullen hier ook
de Haarlemse bloemenmeisjes aan-
wezig zijn, terwijl de Zandvoortse
winkeliers met hun echtgenoten
zullen worden uitgenodigd als dank
van 'het comité voor het vele dat
zij in de afgelopen veertig jaar voor
de Zandvoortse bejaarden deden.

Feestmiddag in het Badhotel
Medio april volgt een feestmiddig

die aangeboden wordt door de di-

rectie van het Badhotcl. Diverse
bekende radio- en televisie-artisten

zullen hier optreden.

Ontvangst Paleis Soestdijk
Het hoogtepunt van de feestvie-

ring zal vallen omstreeks midden
juni. Dan zal een extra tocht wor-
den georganiseerd met vtff bussen
met als doel paleis Soestdijk, waar
de Zandvoortse oudjes zullen mogen
defileren voor H. M. de Koningin
en een delegatie door Hare Majes-
teit zal worden ontvangen. De offi-

ciële toezegging voor deze ontvangst
is reeds binnen, de datum ervan zal

nog nader worden medegedeeld.

Jaarlijkse dagtocht
De jaarlijkse dagtocht zal begin

september worden gehouden, ver-
moedelijk de achtste. Waarheen
deze tocht zal voeren zal nog nader
worden bekend gemaakt, doch men
streeft ernaar, dal het een speciale

jubileumtocht zal worden met vele

attracties.

KAMPIOEN!
Zaterdag j.1. is dan aan maanden-

lange spanning voor onze zaterdag-
voetballers een einde gekomen. In
de zeventiende kompetitiewedstrijd
wist Zandvoortmeeuwcn voor een
600 man publiek het Amsterdamse
Vlug en Vaardig met 2-0 te Moppen
en daarmede het kampioenschap
van de 4e klasse A K.N.V.B. te be-
halen. Het zaterdagvoctbal heeft in

de 19 jaar van haar bestaan een
eigen plaats in het nog niet al te

grote sportleven van Zandvoort in-

genomen. En wij geloven dat de
zaterdagmensen, dit blijkt ook wel
uit de landelijke pers, met dit kam-
pioenschap de naam van Zandvoort
en speciaal de v.v. Zandvoortmeeu-
wen in gunstige zin op veler lippen

heeft gebracht.
Het zou leuk zijn als a.s. zaterdag

20 maart, wanneer er van 8-9 uur
n.m. in Hotel Keur gelegenheid is

dit kranige elftal te feliciteren, dat

men dan iels van die waardering
zou merken. J. de Gr.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Ewit Arie, z. van J. Kerk-
man en E. I-I. Kerkman.
Annette Christien, d. van J. P.

Zondervan en G. M. Hop.
Geboren buiten de gemeente:
Esther, d. v. R. Jochems en H.Tijl.

Ondertrouwd:
L. v.d. Mije en G. W. A. Hablous.

Gehuwd:
L. Stcegman en E. B. I. Visser.

Overleden: 'Lc.ndert A. Spruit, 81

jaar, goh. gew. met H.M. Peetoom
(wonende te Heemstede),

Overleden buiten de gemeente:
Pieter Sanbcrg, 94 jaar, geh. gew.
met E. Menger.

Slot-feestavond
Ten besluite van de jubileumvie-

ring wordt een grote feestavond
voorbereid in november, waarover
nog nadere mededelingen z\ülen
volgen, terwijl het jubileumjaar zal

worden besloten met de jaarlijkse

traditionele Kerstmiddag in het
Badhotcl.
De jaarlijkse collecte voor de

uitgaansdag zal ook dit jaar weer
in augustus worden gehouden, ter-

wijl hei, bestuur plannen in studie
heeft, om ook de bejaarde gehan-
dicapten in de feestvreugde te laten
delen.
Het bestuur verzoekt tenslotte aan

hen, die nog o'ide foto's, films of
dergelijke in hun bezit hebben van
in vroeger jaren gemaakte tochten,
zich daarover in verbinding to wil-
len stellen met de heer H. Bos,
Grote Krocht 32a, omdat deze van
groot nut zullen kunnen zijn bij de
te organiseren evenementen. K

„VIERING BEVRIJDINGSDAG"
Het plaatselijk comité „Viering

Bevrijdingsdag 5 mei 1965 komt vrij-

dagavond 26 maart a.s. opnieuw in

het Gemeenschapshuis bijeen. Zo
mogelijk hoopt men dan tot een
nadere afronding van de ontworpen
plannen voor het feestprogramma te

kunnen komen. Belangrijk hiervoor
is, dat het comité op dat moment
ook enige meerdere zekerheid zal

hebben omtrent de beschikbare gel-
den, die o.m. verkregen werden uit

de financiële actie onder de burge-
rij, in de afgelopen week. Voor deze
actie is een 70-tal personen op pad
geweest. Voor deze medewerking is

het comité zeer erkentelijk. Het
resultaat van de actie zal in een
volgend communiqué bekend wor-
den gemaakt.

Het aandenken voor de
schoolgaande jeugd.
Ten aanzien hiervan hebben het

comité verschillende aanbiedingen
bereikt. Er wordt sestreefd naar
een aandenken, zo mogelijk aange-
past aan de verschillende leeftijds-

groepen. Een juiste keuze is moei-
lijk. In ieder geval ligt het in de
bedoeling de oudere schooljeugd
een boekwerkje uit te reiken, dat
een goed inzicht geeft in de jaren
van onderdrukking en verzet.

Expositie over de bezettingstijd.

Het staat thans vast, dat bij de
inrichting van deze expositie ge-
bruik zal worden gemaakt van de
collectie documenten etc. die door
het Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie beschikbaar werd ge-
steld. Uit de inmiddels ontvangen
inventarisatielijst blijkt, dat dit ma-
teriaal een uitstekend beeld zal

geven van een belangrijk aantal
aspecten van de oorlogs- en bezet-
tingstijd. Overwogen wordt om
daarnaast een z.g. lokale hoek in de
zaal te bestemmen voor het mate-
riaal, dat door verschillende inge-
zetenen dezer gemeente werd toege-
zonden, dan v/el werd toegezegd.
Om tol een verantwoord geheel te

komen zal wel enigszins selecterend
tewerk gegaan moeten worden.
Fotomateriaal uit de oorlogstijd,

dat op Zandvoort betrekking heeft,

zal intussen nog zeer welkom zijn

Ditzelfde geldt voor oorlogsherinne-
ringen in meer tastbare vorm, zoals

b.v. „noodverlichting", „Cushion-
band" e.d. Voorts is overleg gaande
om de tentoonstelling zo mogelijk
reeds enkele dagen vóór de 30ste

april te openen. Het vinden van een
sprekende naam of titel voor dezo
expositie geeft ook nog enige moei-
lijkheden. Misschien kan iemand
daaromtrent eens een suggestie

doen.

Fcestconccrten.
Over het brengen van een muzi-

kale show op bevrijdingsdag zijn

besprekingen gaande met een be-
kend korps, die waarschijnlijk dezo
week hun beslag zullen krijgen.

Voor Koninginnedag is modewer-
king verkregen van de IJmuidir
Harmonie om 's avonds op het
Raadhuisplein een feestconcort Ie

geven.

NED. VER. v. HUISVROUWEN
Voor de Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, zal op vrijdag 26
maart a.s. om 14.00 uur in het Ge-
meenschapshuis, Schoolplein 1, een
demonstratie worden gegeven door
de Fa. Rath en Doodeheefver, met
kleurenfilm en dia's over de toepas-
sing van behang, kleur in het in-

terieur en overzicht bestaande be-
hangselsoorten.



DAMES, WIJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
ENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

750 gram Schoudercarbonade f 3,95
500 GR. LENDE-ENTREC5TE ƒ 4,25

750 GR. DOORR. OSSELAPPEN ƒ 3,95

750 GR. RIBLAPPEN ƒ 4,95

250 gr. gekookte worst 95 et. 150 gr. pekelvlees . . .

.

98 et.

250 gr. leverworst . . . . 80 et. 150 gr. gelard. lever 98 et.

150 gr. ham 98 et. 150 gr. gebr. gehakt 68 et.

150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25 150 gr. pork 65 et.

150 gr. Cervelaatworst 85 et. 150 gr. Gebr. Rosbief ƒ1,25

Wij leveren U thans gaarne alle IGLO

diepvries-producten
ijstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

"^

21 maart
3de PASSIE ZONDAG
„Voorwaar zeg ik U:

Heden zult gij met Mij
in het Paradijs zijn".

Ev. Lucas 23 : 23.

Passie-avond dinsdag 6 april
in de Ger. Kerk.

Spr. Ds. J. R. Haan,
Evang. Luth. pred. te Leiden.

Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Geen ijs, geen water
maar:

Verse braadkippen
voor lage prijzest l

BRAADKIPPEN
POULARDES
SOEPPOTJLET

KIPCARBONADE
BRAAD POULET
MAAGJES OF NEKJES
HELE KIP AAN 'T SPIT

Natuurlijk weer bij:

ƒ 1,98 per 500 GRAM
ƒ 1,98 per 500 GRAM
ƒ 1,75 per 500 GRAM
ƒ 2,25 per 500 GRAM
ƒ 2,25 per 500 GRAM
ƒ 0,75 per 500 GRAM

ƒ 3.98

POELIERSBEDRIJF
CAS van BENTEN

Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

FIAT
voor nieuw
en service

N.V. AUTOBEDRIJF

VAN YPEREN
ZANDVOORT

PARALLELWEG 34 - TELEFOON 2391

Uw extra aandacht
vragen wij U voor onze specialiteiten

rauwe rookworst 50 et. per 100 gram
leverworst 30 et. per 100 gram
gekookte worst 44 et. per 100 gram

Eigen fabrikaat.

Slagery D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees-

Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939

ZANDVOORT

Autoverhuur

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Ercderodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen

750 gr. voor f 3,98

Schouderlcarbonade

750 gr. voor f 3,98
VOOR DB BOTERHAM!

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .... 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst ƒ 0,98
200 gr. Haagse leverworst ƒ 0,75

250 gr. Gelderse gekookte worst 95 et.

150 gr. Pekelvlees voor 85 et.

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-
schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wy ryden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPLEIN 18

Speciale aanbieding!
Bij-

Drogisterij BLAAUBOER
Haltestraat 46 - Telefoon 2392

BESLIST HET VOORDELIGST!

1 zak make-up watten 96 et.

1 zak gekleurde watten-bolletjes 73 et.

ZO LANG DE VOORRAAD STREKT!

Bij Botman vraagt U,
Bij Botman slaagt U!
Want ook hier geldt als einde

(van 't lied:

Kwaliteit en sortering
(veranderen niet!!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Speciale aanbieding!

Lclua CwwdeU
in 't wit, maten M-L)

CORSETTERIE

htai&ott euronet
Kostverlorenstraat 49 - Telef. 4492

SPORT- EN JUDOSCHOOL

WIM BUCHEL
Hogeweg 60 - Zandvoort

Jaarlijkse leerlingen-

uitvoering Judo
en JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN.

op ZATERDAG 20 MAART a.s„ aan-
vang 2 uur, in het Concertgebouw,
Lange Bagynestraat 13, Haarlem.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

AAN IEDER HUIS IN ZANDVOORT EEN VLAG!
van 30 april t.m. 5 mei a.s.

Wij ontvingen een

speciale aanbieding vlaggen
compleet met stok en houder en/of wimpel.

By inschrijving vóór 15 april- a.s. 20% korting!

Vraagt inlichtingen bij:

Bock- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321 - ZANDVOORT

Dinsdags gesloten.

BadhoUl Het nieuwste hotel aan de "kust

Boulevard Paulus Loot 1, Tel. 4941

In de Hotel Bar
en Indonesische zaal

entertainment

WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Casino.
Geopend:

's Zondags van 3-7 en 8-2.30 u.

Overige dagen van 5-2 uur.

Iedere vrijdagavond: „SATURNE-SURPRISE".

Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bel.

Vrydag-, zaterdag en zondag 's avonds
optreden van het SATURNE-TRIO.

EEN VERANDERDE KERK
IN EEN VERANDERDE WERELD
Eeu sorio conferenties te houden

op de 6 lijdensuondagen in de Aga-
tha kerk te 19.30 uur. Op zondag
21 maart spreekt kapelaan F. v.d.
Eerden over:

„Het probleem van het lyden"
zal voor altijd onoplosbaar blijven
we zullen steeds bepaalde vormen
van lijden kunnen oplossen, maar
steeds opnieuw zal een nieuw pro-
bleem ons weer torneerdrukken -

kan dat nu niet anders? Waarom
moet ik dat nu juist altijd treffen?
Wal hebben we dan aan de komst
van Christus, als hij daar al niet
eens iets aan gedaan heeft? Wij
zijn nu toch verlost en we leven
toch zo goed (?) Geen mens zal aan
deze vragen ontkomen, toch zoeken
we ook steeds naar een antwoord
en een oplossing. Misschien is veel
lijden beter te dragen als we zover
kunnen komen dat we de noodzaak
ervan inzien. Dat zullen we deze
avond met u bespreken. v.d. E.

OnrustigeZenuwen?
Mijnhardt's Zenuwrableften

VERSLAG STRANDSCHAP
Het bestuur van het Str'andschap

Zandvoort heeft verslag uitgebracht
over de verrichtingen van dit insti-
tuut over het jaar 1964.

Hieruit blijkt onder meer dat in
de samenstelling van het bestuur
geen wijziging kwam. De gemeente-
raad van Haarlem voorzag echter
nog niet in de vacature, ontstaan
door de ontslagname van Mr. H. E.
Phaff. In verband hiermede ver-
tegenwoordigde het plaatsvervan-
gend lid, Mr. J. N. Meijsing tot nu
toe de gemeente Haarlem in het
bestuur.
De het laatste seizoen van kracht

geworden bepaling, dat in het tijd-
vak van 1 mei tot 15 september
geen honden mogen verblijven op
het centrale strandgedeelte, blijkt
vooral preventief te hebben ge-
werkt. De politie trad soepel op en
behoefde slechts in twee gevallen
proces verbaal op te maken.
De steeds toenemende hinder van

langs de kustlijn varende snelboten,
waardoor voor baders en zwemmers
gevaarlijke situaties ontstaan, heeft
de aandacht van het -bestuur dat
zich beraadt over de wenselijkheid
om voor het komende seizoen ter-
zake bepalingen in de verordening
„ordemaatregelen" op te nemen.
Het bestuur besloot een bedrag

van ƒ5000,— beschikbaar te stellen
voor de Zandvoortse Reddings-
brigade, benodigd voor aanschaffen
van nieuw reddingsmateriaal.
Het Strandschap wijst tenslotte

op een zeer gunstig seizoen. Het
aantal zoekgeraakte kinderen op het
strand bedroeg via de politiepost
„Rotonde" ruim 4200. Vier kinderen
bleken in IJmuiden terecht te zijn .

gekomen, twee waren er naar Haar-
lem gelopen en drie kwamen in
Noordwijk weer terecht.

Wegens opgelopen verwondingen
op het strand werden door de ge-
meentearts 458 personen behandeld.
Door personeel van de ziekenauto
van de Haarlemse Geneeskundige
Dienst werd op zondagen 218 maal
E.H.B.O.-hulp verleend, door het
politiepersoneel van het Strand-
detachement ongeveer 900 maal.
Door verdrinking kwamen drie

personen om het leven, terwijl het
rapport van de Reddingsbigade mel-
ding maakt van de redding van 12

personen.

By feestklanken:
LEFPERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

NIEUWS VAN „DE HANZE"
De Hanze brengt haar leden het

volgende onder hun aandacht. Er
wordt; op U een beroep gedaan van
het Hoofdbestuur om een steentje
bij te dragen bij de N.R.K.M. ge-
sohiedsschrijving. Bij het bombar-
dement in de laatste oorlog zijn er
veel archiefstukken van de Kath.
middenstandbond verloren gegaan.
Zij die nog stukken van, en voor
die tijd in hun bezit hebben en die
willen afstaan worden verzocht
zich in verbinding te stellen met
het hoofdkantoor aan de laan van
Meerdervoort te Den Haag.
Verder hebben wij nog een leuke

suggestie voor middenstanders en
strandpachters. In het afgelopen
seizoen zijn er strandbibliotheken
geweest in Disbroek, Haamstede,
Westkapelle en Breskens. Zij heb-
ben zeer wel voldaan er zijn moer
dan 2000 boeken uitgeleend. We
willen ook nog een punt aansnijden
wat deze tijd zeer in de.belangstel-
ling staat en wel de reclame in de
t.v. Er werd de vraag gesteld: is dit

ook voor de kleine middenstander
iets of gaat het zoveel geld kosten
dat alleen de grote bedrijven er
maar profijt van hebben. Nu onze
bond heeft zich eens verdiept in dit

vraagstuk on is eens in het buiten-
land gaan kijken naar mogelijkhe-
den. Enl die zijn er. De kleine mid-
denstander kan heel goed reclame
maken in do t.v. maar dan in
groepsverband, bijv. door middel
van de vakgroep of door de plaat-
selijke middenstanders voor de hele
plaats of stad. Dus er zijn moge-
lijkheden en laten, we als het ooit
nog eens zover mocht komen de
kans niet missen, en niet een ander
alleen de vruchten laten plukken.

GODSDIENSTOEFENINGEN

GEREFORMEERDE KERK
Zondag a.s. 9.30 en 19.00 uur:

Ds. J. D. A. de Zwart van Ben-
nebroek.

HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.

Zondag a.s. 11 uur: Ds. C. de Ru.
Medewerking van het kerkkoor.

19 uur: Geen dienst.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis.
10.30 u.: de heer K. v. Willigenberg.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. J. Kei-
dinga, N.H. Haarlem.
Donderdag 25 maart 14.30 uur:
Vrouwenmiddag

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30 uur
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de v/eek H.H. Mis-
sen te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat,. Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.

In de week om 8 uur.

ITED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.
samenkomst in „Pniël", Zuiderstr. 3.

Spreker J. W. van Zeijl.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Voor Uw TELEVISIE

Electro-Radio Techn. Bureau
J. KEUR

Burg. Engelbertsstraat 64
Tel. 2914

KANARIES TE KOOP. Telef. 2815

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

By feest of partij,

LEFFERTS dranken erby.'

Zeestraat 44 Telefoon 2254

CIRCUIT-WERKZAAMHEDEN
Gedurende de maanden maart en

april zullen op het circuit van Zand-
voort een reeks van kleine onder-
houdswerken worden uitgevoerd,
waardoor het waarschijnlijk nood-
zakelijk zal zijn dat de baan enige
dagen zal moeten worden gesloten
wanneer bijvoorbeeld de betonran-
den opnieuw worden gehard.
Ook de hekken ter beveiliging van

rijders en toeschouwers zullen weer
onder handen worden genomen en
alle mogelijke zorg zal eraan wor-
den besteed om deze veiligheid zo
hoog mogelijk op te voeren.
In de maanden januari en febru-

ari j.1. werd het circuit bezocht door
respectievelijk 714 en 593 motor-
voertuigen.
Het raceseizoen zal worden ge-

opend met een clubdag van de
N.A.V. voor sport- en toerwagens
op 17 april. Vooraf heeft nog een
trainingsdag voor motorrenners
plaats op zaterdag 3 april, georga-
niseerd door de K.N.M.V.

„VOOR ANKER"
Het bestuur van de bejaarden-

sociëteit „Voor Anker" bereidt voor
de leden een uitstapje voor naar de
Keukenhof een halve dag op 20
april, met aansluitend een tochtje
langs de bollenvelden.
De jaarlijkse uitgaansdag met de

leden werd vastgesteld op maandag
24 mei, met als einddoel Epe. Na
terugkomst wordt des avonds in

restaurant „Zomerlust" een diner
gegeven.
De laatste soos-middag wordt ge-

houden op woensdag 14 april. Ter
afsluiting van het seizoen volgt dan
nog een feestelijke slotmiddag op
maandag 26 april, waar de films
„Fanfare" en „Floriade" zullen wor-
den vertoond. Het dameskoor van
de sociëteit, onder leiding van mevr.
H. G. Hessen-Heck, verleent deze
middag medewerking.
Een enquête onder de leden,

waarin de vraag werd gesteld of
men er prijs op stelde, de gewone
„soos-middagen" ook in de maan-
den mei, juni en september te hou-
den, bracht 90 antwoorden binnen.
Veertig hiervan luidden bevestigend.
Getracht zal worden voor hen een
zaaltje te vinden, daar „Zomerlust"
in deze maanden niet beschikbaar is.

Tenslotte is het bestuur voor-
nemens, binnenkort aan de leden-
vergadering een nieuw ontwerp Sta-
tuten en Huishoudelijk Reglement'
voor te leggen en de vergadering
om machtiging te verzoeken, hierop
Koninklijke goedkeuring aan te

,

vragen. '

,

/. A. C. Votkec

Med. gedipl.

Behandeling na
telefonische afspraak

Adres:

KAREL DOORMANSTR.' no.4

FLAT 2, TELEF. 2680 •

Begrafenissen - Crematie's

Rouwkamer

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel

vrijblijvend.

Begraafplaats

Westerveld
opgericht 1888

Dit schone stuKJe duin-

natuur werd onlangs
uitgebreid met nieuw
terrein, zodat weer fa-

miliegraven beschik-

baar zün met nimmer
vervallende grafrech-

ten. Tevens wordt "de

mogelijkheid geboden
tot afkoop van altijd

durend onderhoud van
deze graven. Uit het

gehele land kiest men
„Westerveld" als waar-
dige rustplaats voor
zün geliefden.

Wü geven U gaarne alle

gewenste inlichtingen.

N.V. Begraafplaats

„Westerveld"

Drlehuis-Velsen

tel. 02550-8448/8449

OOST WEST, TAPIJT BEST!

J. van den Bos
woninginichting

BilderdUkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

, Voor alle

verzekeringen

Voor Uw RADIO
Electro-Radio Techn. Bureau

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraat 64

Tel. 2914

BU feest of partij,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via. het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
van Lennepweg 57, telefoon 4294.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophlaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: Dr. J. Baljet, Kenau-
park 13, Haarlem, tel. 02500-14524.

APOTHEKEN
Van zaterdag 20 t.m. vrijdag 26 mrt.
na 6 uur 's avonds: avond-nacht-
dienst van 18-8 uur en zondagsdienst
de Zandvoortse apotheek, Halte-
straat 8, telefoon 3185.'

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedcevallen. De diensten wisselen
's aaterdagsavonds om zes uur.



WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002



RADiO
PHILIPS - ERRES

TELEV
BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

I If ET I I D Bui"g- Engel bertsstraat i

ZIET ONZE SHOWROO
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overl

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40%> red.

Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE

Voetkundige
SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE

Pedicure - Manicure
Massage

ZEESTRAAT 33

Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij V aan huis

//?£////£/?£*

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 1964 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN

Auto-verz., W.A.-verz.,
Brand-verz. etc. etc.

Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

AANGEBODEN : Donker-
rode Italiaanse KINDER-
WAGEN i.z.g.st. Tel. 4211.

GEVR. Etage, al of niet ge-
stoft', of gemeub. Br. no.

18-3 bureau van dit blad.

WACHT NIET LANGER!
Als U toch van plan bent
om een Velo wasmachine
of combinatie te kopen.
Bel dan even op en U heeft
morgen al dit wasgenot in

huis.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

TE KOOP: JONGENS-
FIETS i.z.g.st. Witmer, v.

Speykstraat 17, telef. 2007

GEVRAAGD jong meisje
voor hele of halve dagen
in jong gezin m. kindje
van l'/2 jaar. Mevr. v.d.

Schaft, Thorbeckestraat 54,

Telefoon 3872.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

Zie &tei,

2fc t*béé&virl

A. G. SLINGER
Gcdipl. opticien

Erkend ziekenfonds-
leverancier.

HUUR EEN KOELKAST
van ƒ12,75 per maand, zon-
der vooruitbetaling, met
recht van koop. Vandaag
besteld, morgen bij u thuis''

Bol dan vóór 6 uur 020 -

249767 en 's avonds 02964-
18664.

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Korthof, Zuiderstr 13a

TE KOOP GEVRAAGD

;

een atelier-schildersezel.

Tel. 4627.

HULP GEVRAAGD v.d.

schoonmaak, ƒ 3,50 p. uur.
Patrijzenstr. 3, telef. 3758.

Wasmachine oud of stuk?
Wij ruilen deze in bij aan-
koop van een nieuwe Velo
wasmachine of combinatie.
Deze week nog bij U thuis.

Betaling in overleg.
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

GEVRAAGD: WINKEL-
BEDIENDE boven 21

jaar. Aanmeldingen alleen

na telefonische afspraak.
Telef. 2974.

Firma SCHUILENBURG,
Grote Krocht 5.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

WEG GRIJS HAAR'.
Voor f 3,75 per half jaar,

nooit moer last van grijs

haar. Crème Marchal helpt
onmiddellijk. Speciaal bor-

steltjc ƒ 1,50.

Gratis folder krijgt U bij:

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

VOOR UW 2e NET
Geheel verzorgd.
met garantie.

Antennebouw.
T.V. te huur,

óók voor badgasten!
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

WONINGRUIL
Amsterdam - Zandvoort

Aangeb.: dubbel bovenhs.
a.d. Sarphatistr., gesch. v.

2 gezinnen. Gevr.: klein

huis te Zandvoort, Bent-
veld of omg. Aanb.: K.Ch.
v.d. Broek, Brederodestr.

25, tel. 2318.

MET SPOED WINKEL-
JUFFROUW GEVRAAGD
Bakkerij M. Keur, Diaco-
niehuisstraat 36, tel. 2404

GEVRAAGD MEISJE,
met intresse v.d. ruiter-

sport, v. winkel en lich'e

huish. werkzaamheden.
Telefoon 2384.

Wij vragen voor het
schoonhouden van een mo-
derne lagere school (6

klassen) in Zandvoort een
flink echtpaar of 2 vrou-
wen. Werktijden ± 16.00-

18.30 uur, zaterdag vrij.

Br. onder no. 20-3. Bur.
van dit blad.

GRATIS SPELDJES
bij aankoop van SIGAREN
vanaf ƒ2,40 de 10 stuks.
Sigarenma^azijn Ladencr,
Grote Krocht 25, tel. 2900.

TE KOOP: Grote Davi-
nette KOLENHAARD co:i-

vector, cap. 18.500 en keu-
kenmachine. Brederodestr.
38, telef. 4759.

TE KOOP GEVRAAGD:
vlecs-snijmachine, Brieven
Postbus 68, Zandvoort.

TE KOOP: Sngelse kinder-
wagen, donkerblauw.
Parallelweg 31a.

GEVRAAGD: zelfst. flinke
WERKSTER ƒ3,— p. uur,
2 a 3 ocht. p. week. Mevr.
C. K. v.d. Heyden, Burg.
Engelberlsstr. 16, tel. 2948.

Trekt U er op uit?
per auto, motor, brommer, rijwiel of te voel?

Wij hebben voor U keuze uit een enorme sor-
tering TOER-, WANDEL- en

wegenkaarten
o.a. Michelin en velo andere!

Ziet onze etalage.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Dinsdags gesloten.

Werkster gevraagd
3 ochtenden per week, van 9-12 uur.

Amalia van Solmslaan 4, Aerdcnhout.

eennriaal een proefrit
; Örnénthousfast te zi|n
'^Jiribor risu ?',,'

eenmaal tanken voor
6ppkrn;aütovreugde
eenmaai kiezen voor elke

;^affiprln^lescla.g; ;

ivk-MWÊmmiÊÊM&Mwm s ,u

ZEG MAAR JA TEGEN NSU
N.S.U. Prinz verkoop Jac. Versteege & Zonen

Pakveldstraat 21 - Telef. 2323

N.S.U. Prinz 4 ff 4650,-; N.S.U. 1000 B. . ff 5750,-; N.S.U. Sport f 5900,-

W1J GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdschr. 5 et.; tapijt 7 et; gonje en gewatt.deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 e.; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wij zijn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500
geen gehoor Zandvoort: 3763)

16261 (bij

Haarlem

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. £,. lÜMHnetv*

Zandvoorts enige volledige
rijschool

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

TOON HERMAN
One Man Show
30 cm LANGSPEELPLAAT
1 uur hartelijk lachen

DISCOTARIA
WINKELGALERIJ t.o. HOTEL BOTJWES

VOOR

en service

ZONDER

GRENZEN

is er een Bijzonder goed
adres: het ónze! Wij komen
snel. En wij laten alleen
warmte achter. Veelwarm-
te! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haard-
olie die schoner, zuiniger
en reukloos hrandt»

JA!
Het is waar, dat een

goed horloge
aileen te vinden is bij Uw

IIORLOGER

Co Wo&friwfy
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Uurwerkspeciaalzaak

£sso:

Esso Olie- en Gashandel

Fa. A. KERKMAN & Zn
Van Lennepweg 5,. Tel. 3576

ZANDVOORT

MIMOSA! en vele soorten

¥oorjaars-

NARCISSEN - TULPEN
KATJES - SERINGEN enz.

BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKTJSSEN.

KASTANJETAKKEN
en FORSYTHIA.

Grote collectie

BLOEM- EN GRASZADEN.

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening:, prys en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort
en omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,

Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.

De nieuwe modellen 1965 uit voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Vraagt een proefrit.

MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

Wij vragen Uw speciale aandacht voor de zo

juist gearriveerde FRANSE RACEFIETSEN
tegen uitzonderlijk lage pgs.

Vraagt demonstratie.

t/erf Ifan t/ettewinkel

N.V. IJzerhandel „Zandvoort"
Swaluëstraat 9 - Telefoon 2418

Uw
kapsel
een

persoonlijk
succes

metAmami
hairspray

jrftftifcb»

Met Amami Hairspray behoudt Uw
haarde natuurlijkesoepelheid en zacht-
heid. Amami is een hairspray die ge-

makkelijk uit te borstelen is. Amami
houdtUw kapsel de gehele dagperfect
inmodel. . .U kuntUw haar elk model
geven - Amami houdt het zo. Luchtig

en levend en met behoud van glans en

kleur. Dank zij Amami maakt U van
elk kapsel een persoonlijk succes.

hairspray
Achtbare ?0 .

^ervoot^

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150



Voor onze dames
Het syndicat de Ia Haute Couif-

fure Francaise et Coiffure Crèa-
tion, verzoekt ons plaatsing van het
onderstaande, waaraan wjj gaarne
voldoen, ervan overtuigd zijnde, dat
dit zeer bijzonder onze dames zal

intersseren.
Paryse haarmode voor het a.s.

lente-zomer seizoen genaamd:
„LIGNE S.S. FRANCE"

Op 5 maart j.1. is aan. boord yan
hot Franse vlaggenschip, het s.s.

„FRANCE" in de haven van New-
York, de nieuwe haarmodelijn voor
het lente-zomer seizoen gelanceerd
door het Syndicat de la Haute Coif-
fure Frangaise et Coiffure Création.
De Nederlandse Sectie van het

Syndicat de la Kaute Couiffure
Frangaise et Coiffure Création,
heeft voor de Nederlandse Pers een
demonstratie van modellen met toe-
lichting gegeven in het Apollo-Hotel
te Amsterdam op 4 maart j.1.

Deze prestatie heeft mede ten
doel om de vrouw bewust te doen
zijn, dat door alle eeuwen heen het
haar het sieraad is van de vrouw
en terecht, want welke charmante
omlijsting biedt ' het niet aan een
vrouwengelaat.
Op iedere leeftijd kan het haar

als een elegante kroon meer luister

bijdragen aan een lieflijk uiterlijk.

Haar is een kostbaar bezit, ga er

dus zuinig mee om en geef 'Uzelf

er rekenschap van dat bij een ver-
keerde behandeling Uw haartooi
snel bedorven is.

U 'kunt dan ook Uw haar zonder
raad en supervisie van een vakman
lang niet altijd straffeloos zelf be-
handelen. De leden van het Syndi-
cat de la Haute Coiffure Frangaise
et Coiffure Création, gaan tweemaal
per jaar naar. Parijs om zich per-
soonlijk op de hoogte te stellen van
de nieuwe haarmode. de nieuwe
haarkleuren, de nieuwste haarcos-
metica, de nieuwste vindingen op
het gebied van Pcrmanentvloeistof-
fen, kortom de allernieuwste vin-
dingen in en om het kappersvak.
Uitsluitend en alleen om deze re-

den is in 1946 het Syndicat de la

Haute Coiffure Frangaise et Coif-
fure Création te Parijs opgericht.
Sindsdien hebben zij ieder half

jaar een nieuwe haarmode gelan-
ceerd, zoals dit nu ook; weer is ge-
beurd aan boord van het Franse
vlaggenschip s.s. „FRANCE" in de
haven van New-York.
In aanwezigheid van de werkelijk

gehele Internationale Pers, Televisie
Film en met' veel belangstelling van
het Corps-Diplomatique, mede op
uitnodiging van de Franse Ambas-
sadeur in' de United States, die aan
deze unieke gebeurtenis door zijn

aanwezigheid luister bijzette.

Deze nieuwe haarmodelijn breekt
volkomon met de voorgaande lijn

Ligne „Frileuse", die wat kouwelijk
aandeed. Deze nieuwe haardracht
daarentegen is vrouwelijk en leven-
dig, niet met pieken of iets derge-
lijks, maar een vorm die mot zij-n

krullen c;n golven weer aan vroeger
doet denken, zoals tevens ook in de
Couture mode wel wordt terugge-
Grepen. Het is natuurlijk niet de
bedoeling dat het een krullebol
wordt, maar met luchtige boucles
een volume scheppen, die door een
bijzondere manier van knippen de
coiffure een houdbare vorm geven
mede doordat het geheel onder-
steund kan worden door een zeer
soepele Permanent Wave, z.g. Mo-

delling, dus een zo goed als natuur-
lijke krulling. Het is dan ook een
coiffure zonder crepages of terug-
kammen. Indien goed uitgevoerd
van coupe en vorm (naar gelang van
de inplanting van het haar en de
vorm van hoofd en .gezicht) is de
gehele coiffure met een haarborstel
te dirigeren en indien nodig direct
weer te corrigeren door het eenvou-
dig door te borstelen, geen geplakte,
gelakte haren waar met geen kam
door te komen is.

La Ligne s.s. „FRANCE" doet zijn

naam. alle eer aan om rank en fier

de steven voorwaarts te wenden en
speels de golven berijdend, zijn wij
er van overtuigd dat deze nieuwe
lijn voor voorjaar en zomer 1965 een
behouden vaart zal krijgen.
Karakteristieke gegevens zijn:

Ie. korte haren met volume, dus
niet te veel uitgedund,

2e. omhoog gewerkte haren indien
mogelijk, d.w.z. wanneer de
nekharen een gunstige inplant
hebben, anders wordt het on-
derste gedeelte naar beneden
gedirigeerd, soms in een punt
uitlopend.

3e. krullend effect en grote boucles
luchtig naar voren vallend en
meestal een soort ponny.

4e. de lengte van de haren zijn,

voor plusminus 8-10 cm., op de
kruin 12-14 cm, nekpartij 4-6 cm

De modehaarkleuren zijn: Vison
Sauvage, Savane, Chatain Nacré,
waaraan dit jaar speciaal de Nuan-
ces Irisées toegevoegd zijn, die be-
stemd zijn voor de vele vrouwen
met donkerblond tot donker kas-
tanjebruin haar, dat vaal en dof .is.

De nuances Irisées geven een
matte tint, die de illusie wekt, dat
er licht op het haar schijnt.

Het zijn de tinten: Pampre Irisé -

een levendig licht mat bruin kas-
tanje. Amande Irisé - een levendig
donker matblond. Lotus Irisé - een
levendig licht matblond.
Naast deze nieuwe nuances zijn

de „blonde tinten" uit Uw jeugd
zeer en vogue. Deze 3 verhelderde
tinten zijn speciaal samengesteld.
Zij stellen 3 reeksen van verschil-

lende kleuren ter beschikking, af-

hankelijk van de verschillende on-
dergronden. 1. zeer lichte jeugdige
blonde tinten. 2. honingkleuren.
3. barnstccnkleuren.
Het zijn de tinten: Assepoester -

licht mat beige blond. Doornroosje -

licht parelmoer beige blond. Pim-
pernel - zeer licht beige blond.

ACTIVITEITEN OP DE
„WIM GERTENBACHSCHOOL"
Op 27 maart a.s. zal er een bij-

zonder concert gegeven worden in

de serie der schoolconcerten.
Het Zuidhollandse orkest (25 per-

sonen) treedt op voor do leerlingen,

o.l.v. de heer Van der Waart.
's Middags en 's avonds wordt er

in de aula van de school een feeste-

lijke markt gehouden.
De -leerlingen bouwen zelf hun

stands. Bovendien zullen er in de
school een restaurant, een dancing,
een bioscoop en een speelzaal te

bezoeken zijn. Wat zeer de moeite
waard zal zijn om een bezoek aan
de fraaie school te brengen, zal de
grote fototentoonstelling zijn. Door
de leerlingen zelf gemaakte en ver-
grote foto's zijn er te zien.

Op 29 en 30 maart zal de toneel-
club „de huistyran" van Godfried
Bomans spelen in Zomorlust.

VOOR HEN DIE DAMMEN
Wij mogen vanaf deze plaats weer

welkom heten Jan v.d. Werff, die na
zijn diensttijd te hebben vervuld,
weer lid van onze club is geworden.
Dit betekent voor ons een behoor-
lijke versterking. Verder nieuws is

wel de remise van de goed spelcndo
J. Schuiten tegen A. Hoekema. Ver-
der de verliespartij van M. Weber,
die in een zeer voordelige remise-
stand de verkeerde voortzetting
speelde en verder de afgebroken
partij van C. Draijer jr. tegen F. v.

Beem, die na een foutieve voortzet-
ting van C. Draijer jr. door F. van
Beem gewonnen werd. Hier de vol-

ledige uitslagen:

J. v.d. Werff - E. Fransen 2-0

J. Schuiten - A. Hoekema 1-1

L.J. v.d. Werff - M. Weber 2-0

F. van Beem - Th. Rustman l-l

C. Draijer jr.-Th. ter Wolbeek 2-0

D. Douwstra - M.J. Klatser 0-2

F. van Beem - C. Draijer jr. 2-0

J. van Dijk - P. Versteege afg.

DRIE DUINBRANDEN
Drie maal binnen één uur werd

de brandweer van Zandvoort zater-

dagmiddag j.1. gealarmeerd voor
een duinbrand.
Omstreeks kwart over eenen

kwam het eerste alarm voor een
duinbrand achter de Clarastichting.

Daar deze brand een grote omvang
dreigde aan te nemen waarbij ge-

vaar voor de Clarastichting niet

denkbeeldig was, liet commandant
J. Zeepvat groot materiaal aanruk-
ken. Na ruim een kwartier had men
het vuur onder de knie
Een kwartier daarna werd op-

nieuw brand gemeld even ten noor-
den van de eerste plaats. Het bleek
dat een jongetje uit Amsterdam
hier een vuurtje had gestookt, dat

de duinbeplanting deed ontbranden
De brandweer was het vuur ook
hier spoedig meester.
Een half uur later volgde het 3de

alarm, thans in de duinen achter

het station. Het vuur was bij aan-
komst van de brandweer reeds zo

goed als geblust.

T.Z.B. HOUDT KOPLOPER V.V.H.

IN BEDWANG
Gesteund door een grote schare

supporters die daarmee hun taak tot

ondersteunen volledig hebben ver-

vuld, heeft T.Z.B, het leidende
V.V.H, op zodanige wijze partij ge-
geven, dat het blij mocht zijn met
de puntenverdeling. Als de vizieren

van onze voorwaartsen nog iets

scherper hadden gestaan en als vrou-
we Fortuna zich gevoegelijk aan
T.Z.B, zijde had geschaard dan had
V.V.H, op genadeloze wijze klop

gehad, alhoewel als objectief waar-
nemer vermeld dient te worden,
dat V.V.H, iets beter op het mid-
denveld combineerde en middels
hun halfspelers enige reeële kansen
op doelpunten heeft gehad.

T.Z.B, diende zich het eerst als

serieus kandidaat aan voor een
doelpunt, toen Ap Lammcrs een
verraderlijk schot losliet, dat ter-

nauwernood door de V.V.H.-goalie

kon worden gestopt; T.Z.B, kreeg
zelfs een haast niet te missen kans,

toen C. Heiligers een penalty kreeg
te nemen, doch deze kans op een
doelpunt op niet mis te verstane
wijze miste. Verder is het een wed-
strijd geweest, waarbij 2 ploegen
te zien waren, die volkomen tegen
elkaar opwogen; een wedstrijd met
mislukte kansen waarbij de gevaar-
lijke situaties voor ons doel op uit-

stekende wijze werden opgelost door
onze achterhoede met een waarlijk
groots keepende H. Versteege.

LEUK TONEELSPEL BIJ
„OP HOOP VAN ZEGEN"
De Zandvoortse toneelvereniging

„Op hoop van zegen" was aanvan-
kelijk wel ernstig gehandicapt, toen
de hoofdrolspeler in het blijspel

„Blijf zitten waar je zit" van Aug.
van Zuijlen, de heer Wim van der
Moolen enkele weken geleden door
een verkeersongeval van meespelen
werd uitgeschakeld. De uitvoeringen
aanvankelijk gepland op 3 en 4
maart, moesten daardoor een week
worden opgeschoven en hadden nu
woensdag 10 en donderdag 11 maart
plaats in theater Monopole, waar-
mede deze vereniging hekkesluiter
werd in dit theater, dat nadien ge-
sloten werd om te worden omge-
bouwd tot dancing. Voorzitter/ re-
gisseur J. G. Bisenberger gewaagde
hiervan in zijn slotwoord en deelde
mede, dat de vereniging zich voor
komende uitvoeringen ernstig zal
moeten beraden in. welke zaal in
Zandvoort men nu in de toekomst
zal moeten spelen, voor welk pro-
bleem hij vooralsnog geen oplossing
zag.

Wim van der Moolen werd deze
avond vervangen docr de 18 jarige
Nick Scholts, die voor het eerst op
de planken stond. Hij speelde - na
slerhts enkele weken van voorbe-
reiding de rol van vader Julien
Moreau op een dusdanig overtuigen-
de wijze en op voortreffeijke manier
gegrimeerd, dat hot gemis van de
geroutineerde — thans geblesseer-
de hoofdrolspeler - maar nauwe-
lijks voelbaar was.
„Op hoop van zegen" had met dit

vermakelijke blijspel, dat wij reeds
enige jaren geleden zagen opgevoerd
door de toneelgroep „Sandevoerde",
onder de bekwame leiding van re-
gisseur J. G. Bisenberger niet de
minste moeite. Het werd een koddig
gebeuren, dat in de zaal veel bijval
vond. Met een stel geroutineerde
spelers in de verdere rollen kreeg
het stuk vaart en kwamen de ko-
mische situaties ten volle tot hun
recht. Wij noemen Leen Paap als
de verstokte vrijgezel Hcnri, Jan Bos
als de journalist Marcel Tennier,
Betty van Soolinyen-Bos als tante
Mathilde en Ans Herfst-van Turen-
hout als ChrisUne. Verder een bij-
zonder charmante vertolking van
Ellen Schipper-Harting als Yvonne
en een leuke werkster door Riek
Spierieus-Kromhout. Fred Paap
completeerde het geheel met een
aannemelijke vertolking van de
conciërge Postiau.
„Op hoop van zegen" bezorgde

met deze voorstelling een talrijk
publiek twee kostelijke avonden.
Het is te hopen, dat deze aktieve
vereniging in de toekomst voor haar
voorstellingen een andere uitwijk-
mogclijkhcid zal kunnen vinden, nu
theater Moopole is weggevallen. K
K.J.C. „NOORD"
De stand in maart is:

1. Jb. Paap 9729
2. Mevr. Kraaijenoord 9465
3. M. Paap 9400
4. A. Loos 9397

S L A G E R IJ

LA VIANDE
Kleine Krocht 1

Wegens reorganisatie tot nader
aankondiging

GESLOTEN
VANAF MAANDAG 22 MAART
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•toen d'ooi,j-4-ï»an-vQa--^e«€rrüne Po-
lizei en overgebracht naar het Stad-
huis in Haarlem. Arie Weber moest
toen. voor het lichten van kaarten
van hen, die op de een of andere
manier bedreigd werden, menigmaal
naar Haarlem gaan, hetgeen dit

werk nog veel gevaarlijker maakte.
Begin januari was de nood in

Zandvoort wel zeer hoog gestegen.
In de bossen in Bentveld zwierven
dames met bontjassen aan om wat
takjes hout te sprokkelen, hetgeen
in die dagen een alledaags gezicht
was. Ook de voedselvoorziening
werd zéér precair. Op 9 januari
ging het gemeentebestuur over tot

de verkoop van sjalotten en rode
kool, die men voor noodgevallen
had opgeslagen en op .16 januari
volgde er - om de bevolking gerust
te stellen - van de voedselcommis-
saris een mededeling, dat als er open
water zou blijven Zandvoort waar-
schijnlijk eind januari 2 kilo aard-
appelen per persoon als extra rant-
soen zou ontvangen, maar daarvan
kwam nooit iets terecht.
De maanden februari . en maart

waren zeker wel de érgste uit de
gehele honger winter, die Zandvoort
ook moest doormaken, maar dank
zij de zorgen van ons gemeentebe-
stuur, waarbij de heer Bosman,
onze gemeentesecretaris een zeer
grote rol speelde, bleef Zandvoort
voor sterfgevallen en hongeroedeem
behoed. Maar triest en uitzichtloos
leek deze tijd wel. Ik herinner mij,

dat ik eind januari - toen er dik
sneeuw lag en het bitter koud was,
een aangespoelde spoorbiels van het
strand wilde gaan halen, die ik had
ontdekt ongeveer ter hoogte van het
einde van de Zuidboulevard. Ik had
een slee meegenomen om het zware
ding te vervoeren. Halverwege werd
er boven op het duin op een fluitje

geblazen en twee Duitsers kwamen
naar beneden en vroegen mij, waar
ik met die vracht heen ging. Ik ver-
telde het hun maar ze namen er
geen genoegen mee en brachten mij
naar de bunkers bovenaan de
Strandweg, waar diverse bunkers
door ondergrondse loopgraven met
elkaar waren verbonden. Daar werd
ik bij een paar hoge officieren ge-
braoht. De heren zaten daar in luxe
fauteuils, gestolen uit de geëvacu-
eerde Zandvoortse huizen, prachtige
tapijten lagen er op de grond en op
de tafel prijkte een fles echte Fran-
se cognac en dozen met sigaren en
sigaretten. De tegenstelling was wel
héél groot en . het kost je op zo'h
moment wel moeite, om de onder-
danige dienaar te spelen, maar een
spoorbiels was in deze tijd goud
waard en gelukkig ' mocht ik het
ding houden doch niet, nadat ik een
paar uur was vastgehouden. We
hebben er een week van gestookt.
Maar gelukkig daagde er na deze

uitzonderlijk moeilijke dagen een
nieuwe tijd. Dank zij de inspannin-
gen van een drietal inwoners kreeg
Zandvoort in april aardappelen en
werd een. nood-voorraad taai-taai
verdeeld. Dat is echter een artikel

op zichzelf dat ik wil bewaren als

inleiding tot mijn verhaal over de
bevrijding, omdat deze gebeurtenis-
sen zich vlak daarvoor afspeelden.
U hoort daar dus binnenkort meer
van. De eestvolgnnde weken valt er
over de bezettingstijd nog wel het
een en ander mee te delen. K.

De hongerwinter
Na „Dolle Dinsdag", waarover ik

U vorige week het een en ander
vertelde, kreeg het openbare leven
een steeds meer chaotisoh karakter.

Het verwondert — wanneer we na-
derhand deze periode overzien —
nog altijd, dat er toch nog een ze-

kere orde bleef heersen, al waren
wel zo goed als alle remmen los.

Westelijk Nederand, - en ook Zand-
voort - leefde op de rand van de
absolute chaos. Dit moge blijken,

wanneer ik U enige opsommingen
geef van de gebeurtenissen uit die
dagen in onze gemeente.
Van werken was bijna geen sprake
meer. De zorg voor het dagelijks
levensonderhoud beheerste zozeer
ons allen dat daaraan menig uur
werl opgeofferd. Hout zagen, en de
bevoorrechten - al waren er dat
slechts weinigen - kooltjes zoeken
langs het strand, behoorden tot de
dagelijks weerkerende bezigheden.
Op 4 september kwam er een

grote vertraging in de treinenloop.
Het gerucht ging, dat de Duitsers
allemaal vóór 5 september weg
moesten zijn en dat er extra trei-

nen nolig waren voor het vervoer
van gewonden. Frau Zimmermann,
de zozeer gehate „Mutti" in het
Wehrmachtsbordeel, moest op last

van de Duitsers evacueren. M n
wist niet meer waar men aan toe
was en- uit een Wehrmachtsheim in
onze gemeente zag men kans, drie
varkens te stelen. De Duitsers
schonken er niet eens aandacht aan
wel een bewijs hoezeer ook in deze
gelederen chaotische toestanden
heersten. Op 5 september 1944 kwam
het gerucht in omloop, dat heel
Zandvoort moest evacueren. De ge-
allieerden zouden een landing op
onze kust voorbereiden. Maar reeds
op 6 september trachtte men orde
te scheppen in de chaos, .want aan-
gekondigd werd, dat Zandvoort niet
ingang van 15 september nieuwe
Ausweisen zou krijgen, hetgeen
ook inderdaad geschiedde en waar-
door de controle op het in en uit-
gaan van ons dorp nóg veel stren-
ger werd.
Op 8 september werd de centrale

keuken gereed gemaakt. Zandv ort
was toen zó geisoleerd. dat de bak-
kers nog slechts voor hoogstens
veertien dagen meel hadden.
Groente was er niet meer en even-
min voer voor de paarden. De ge-
meente greep in en ging op 9 sep-
tember over tot de aankoop van
groente, die in de Centrale keuken
op het Gasthuisplein werd klaar
gemaakt en waar men elke dag een
portie stampot kon komen halen.
Geallieerde jagers verschenen op
10 september boven Zandvoort en
bombardeerden de brug van een
der waterleidingkanalen achter de
Kennemer Golfclub. Hoogstwaar-
schijnlijk waren de bommen bedoeld
voor het clubgebouw van de Ken-
nemer Golfclub, waar de Ortzcom-
mandantur gevestigd was. Het k >rte

bombardement gaf opnieuw aanlei-
ding tot de wildste geruchten. Op
11 september 'kocht het gemeente-
bestuur 25 ton -wortelen en uien,

die werden opgeslagen in het pand
Haltestraat 5, waain nu de Bata ge-
vestigd is. Het was een extra voor-
raadje voor nog benarder dagen. Op
13 september werden 54 zandvoortse
N.S.B, ers naar de .„Landwacht"
gedirigeerd, het ruimde lekker op
eii gaf alweer aaleiding tot de meest
sterke verhalen.

Op 18 september kreeg Zandvoort
opdracht 150 rijwielen te leveren.
Er kwamen, er slechts zes. Ze wa-
ren er wel, maar ze werden alleen
niet gegeven. Ook de ziekenauto
werd gevorderd, doch de heer
Heyenbrook wist dit te voorkom-en.
Ook twee brandweerauto's werden
gevorderd als trekker met bijleve-
ring van een chauffeur. Enkele
dagen daarna kwamen ze weer terug
na het karwei te hebben volbracht.
Op 27 september werden zo goed

als alle mannelijke inwoners gevor-
derd voor ket traven van kabel-
sleuven in de zuidelijke duinen Er
werden er 300 gevraagd,' maar dit

aantal werd lang niet bereikt. On-
der oppertoezicht van de Duitsers
werd het werk uitgevoerd. Ik zie

ze nog elke morgen vertrekken, on-
der andere slager Heek, horloger
Lansdorp en vele andere midden-
standers in Zandvoort waren van
dit bevel de dupe. Wat het werk
eigenlijk precies betekende, heeft
nooit iemand geweten. Het had be-
paald iets lachwekkends, behalve
dan voor degenen, die erbij betrok-
ken waren.
Op 2 oktober bleek het portret

van Mussert plotseling verdwenen
uit de burgemeesterskamer, tot grote
ontsteltenis van degenen, die hun
leider trouw hadden gezworen.
Op 28 november had de beru .hte

razzia plaats, waarover ik U reeds
eerder vertelde, en waarbij de heer
Brokmeier de dood' vond. Op 1 de-
cember werd door burgemeester
Ziegeler samen met Beauftragte
Ufer in de Ortzcommandantur een
manifest voorbereid, inhoudende,
dat van maandag 4 december tot
zaterdag 9 december niemand uit
Zandvoort weg mocht en alle be-
woners 's avonds bij het invallen
van de duisternis in hun huizen
moesten blijven.

Het was weer de heer Heyenbrock
die publicatie van dit manifest wist
te voorkomen, maar wel moest een
lijst worden /ingeleverd van alle
mannen van 16 jaar en ouder.

Bijzondere dank was Zandvoort
in deze angstige en sombere dagen
wel verschuldigd aan de heer
Schoenmakers, opzichter bij de Ne-
derlandse Heidemaatschappij, die op
waarlijk zeer knappe wijze Zand-
voort menigmaal van voedsel wist
te voorzien door het inkopen van
aardappelen en bonen in de Haar-
lemmermeer. Ook tarwe wist hij te
bemachtigden, maar we moesten die
zelf dorsen, hetgeen we er graag
voor over hadden. Deze tarwe werd
„per schoof" gedistribueerd. Wan-
neer ze was gedorst, maalden we
ze door de koffiemolen en bakten
er brood van.
Op 13 december kocht de heer

Schoenmakers bij ene Kistemaker
in de Haarlemmermeer 10.000 kg.
suikerbieten. De heren van Ekeren
en Siderius belastten zich met de
„bietenkokerij", die werd ingericht
in de Wilhelminaschool. Aanvan-
kelijk ging het goed en kreeg Zand-
voort via deze bietenkokerij kost-
bare stroop, maar op 15 januari
1945 moest het bedrijf v/orden stil-

gelegd omdat er geen hout meer
voorradig was. De gewassen bieten
werden onder de burgerij verdeeld,
die er toen zo goed en zo kwaad als

dat ging zelf stroop van kookte op
de noodkacheltjes.
Op 5 januari 1945 werd het gehele

bevolkingsregister in beslag geno-

K.J.C. „ZANDVOORT"
K.J.C. „Zandvoort" speelde dins-

dag j.1. de 9e ïonde van het Paas-
toürnooi. De stand luidt thans:

1. T. Veen, 2. J. Boom, 3. C. Bluijs

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 13 maart:
Zandv.m. - Vlug en Vaardig 2-0

Zandvoortm. kampioen

!

Zandvoortm. 2 - Halfv/eg 4-1

Adspiranten:
N.A.S. a - Zandvoortm. b 4-1

Zandvoortm. d - D.I.O. b 2-0

Eenova d - Zandvoortm. f 1-2

Pupillen:
Zandvoortm. a - D.C.O. a 8-0]

Sp.vogels a - Zandvoortm. b 2-2

D.I.O. b - Zandvoortm. d 1-6

Spaarndam a - Zandvoortm. c 1-2

Zandvoortm. e - E.D.O. d 3-0

Zandvoortm. f - Geel .Wit b 1-0

Uitslagen zondag 14 maart:
Vriendschappelijk:
Alkm. Boys - Zandvoortm. 1-2

Kompetitie:
Schoten 3 - Zandvoortm. 3 1-3

D.S.K. 2 - Zandvoortm. 4 0-4

R.C.H. 8 -Zandvoortm. 6 3-3

Zandvoortm. 7 - E.H.S. 7 0-4

Spaarnestad 5 - Zandv.m. 9 1-8;

Zandv.m. 10 - O.Gezell.8 O.G.n.o.

Junioren:
N.A.S. b - Zandvoortm. c 3-5

Programma zaterdag 20 maart:
10. T.Y.B.B. - Zandv.m. 2 15 u.

17. S.I.Z.O. 6 - Zandv.m. 3 16 u.

Adspiranten:
96. Zandv.m. f - R.C.H, g 14.30 u.

Pupillen:
145. Zandv.m. b - D.C.O. b 14.30 u.

153. Zandv.m. d - Schoten b 14.30 u.

155. Haarlem d - Zandv.m. e 15.15 u.

160. Zandv.m. f - R.C.H, d 14.30 u.

Programma zondag 21 maart:
Kennemers - Zandv.m. 14.30 u.

Zandv.m. 2 - Alk.Boys 2 14.30 u.

2. E.D.O. 3 - Zandv.m. 3 9.45 u.

74. H.B.C. 10 - Zandvoortm. 9 12 u.

77. Heemstede 6 - Zandv. 10 9.45 u.

Junioren:
Zandv.m. a - Velsen a 12 u.

98. 'Zandv.m. c - N.A.S. b 12.30 u.

108. E.D.O. e - Zandv.m. e 14.30 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zondag 14 maart:
Dames sen.: Z.M. - Samen Een 2-2

Dames jun.: Z.M. - Samen Een 2-1

Concordia — Zandvoortm. 13-2

Hr.sen.: IJmond 2 - Zandv.m. 5-9

Meisjes: Concordia - Zandv.m. 2-1

Zandv.m. 2 - IJmond 3 2-1

Jongens: Zandv.m. - IJmond 3-8

Programma zondag 21 maart:
Dames sen.: A.D.O. 2 - Z.M. 13 u.

Dames jun.: A.D.O. 2 - Z.M. 1 15 u.

Zandv.m. 2 - Atlas 12.30 u.

Hr. jun.: IJmond 2 - Zandv.m. 13 u.

Hr.sen.: Concordia 3 - Z.M.2 10.35 u.

Meisjes: I.E.V. 2 - Zandv.m. 2 14 u.

Jongens: De Blinkert - Z.M. 12 u.

„THE ZANDVOORT BOYS"
Uitslagen zaterdag 13 maart:
Adspiranten:
B.S.M. b - T.Z.B. a 0-6

. Terr. vogels b - T.Z.B. b 1-3

D.C.O. b - T.Z.B. c 17-1

Uitslagen zondag 14 maart:
V.V.H. - T.Z.B. 0-O|
Terr. vogels 5 - T.Z.B. 3 0-3

[

T.Z.B. 5 - Haarlem 11 1-7

T.Z.B. 6 - D.S.O.V. 4-2

1

Programma zaterdag 20 maart:
Adspiranten:

O.G. *> - T.Z.B, a 15.15 u.

T.Z.B, b -Haarlem f 15-u.l

E.H.S' c - TZ.B. c 15.15 u.T

T.Z.B, a pup. - H.B.C, b 14.30 u.

Programma zondag 21 maart:
Nieuw Vennep - T.Z.B. 14.30 u.

T.Z.B. .3 - Terr. vogels 5 14.30 u. I

T.Z.B. 5 - E.D.O. 10 12 u.

T.Z.B. G - R.C.H. 9 12 u.
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Langs de vloedlijn

Een. gezonde geest in een ge-
zond lichaam ds een korte,
doch volledige beschrijving
van een gelukkige toestand
in deze wereld.

John Locke (1632-1704).

Redacteur
naar ziekenhuis
Het ziet ernaar uit, dat Uw redac-
teur, een der eerstvolgende dagen
voor het opnieuw ondergaan van een
maag-operatie in het Diaconesscn-
huis te Haarlem zal moeten worden
opgenomen. Een oproep daartoe kan
elke dag worden verwacht.
Dit betekent dat ik in elk geval

de eerstkomende weken geen aan-
deel zal kunnen hebben in het ver-

enigingsleven in onze gemeente.
Hoezeer mij dit ter harte gaat, be-
hoef ik U nauwelijks te zeggen.
Alle reeds gemaakte afspraken voor
de .eerstkomende weken zal ik dan
ook niet kunnen nakomen.
Maatregelen werden intussen ge-

troffen om de verschoning van
Zandvoorts Nieuwsblad ongestoord
voortgang te doen vinden. Ik zou
echter een dringend beroep willen
doen op. onze verenigingsbesturen
alle nieuws over vergaderingen, uit-

voeringen e.d. te bezorgen aan het
redactie-adres Zeestraat 57rood, of

bij Drukkerij Van Petegem, Kerk-
straat 28,

' Ook pp onze adverteerders
doe ik in de komende moeilijke
weken een dringend beroep zoveel
mogelijk hun advertenties te bezor-
gen of over eventuele plaatsing even
op te- bellen.

God geve, dat ik weer spoedig
geheel hersteld in Uw midden mag
zijn om mijn werk, dat mij zo lief

is, te kunnen; voortzetten. K.

Tot het bittere einde
Het kan niet werden ontkend, dat

het er aller somberst uitziet voor
ons eerste elftal. Opnieuw werd
zondag j.1. veriorsn^thans met 2-1

van de Kennemers in Beverwijk,
en dat na een wedstrijd, waarin de
onzen, vooral in de eerste helft,

zéér goed voetbal lieten ; zien met
1-0 kwamen voor te staan en dus
tot aan de .rust enig1 optimisme wel
geoorloofd, was.
Maar, in de tweede helft toen de

gelijkmaker, kwam, leek de fut er-

uit. Men zag zich meer en meer in

de verdediging gedrongen, enkele
fraaie kansen bleven onbenut en
zes minuten voor het einde werd
hetvónis voltrokken en maakten de
Kennemers er 2-1 van.
Nu resten ons, nog drie wedstrij-

den en het zal noodzakelijk zijn,

om uit deze wedstijden tenminste
vijf punten te verzamelen, om niet

naar de derde klas te degraderen.

'

Ik zou zo zeggen: dat kan niet en
dat mag niet, juist met -het oog op
de komende jubileumviering is ons
eerste aan zichzelf' verplicht, zich

in de 'huidige klasse te handhaven.
Nog kan ' het, zij "het ook, dat we
balanceren op het scherp van een
mes. Maar' nu ontmoedigd • in het
acuut dreigende gevaar berusten
past ons niet. We zullen verbeten
moeten doorvechten tot het bittere

einde, omdat er altijd nog een kans
is en die kans moet kunnen worden
benut. Het ziet er somber uit, in-
derdaad, maar wellicht komt op de
valreep nog de ommekeer. Laat ons
daar op hopen en ons eerste niet

in de steek laten, doch integendeel
van ons meeleven getuigen, door in
grote getale de komende wedstrijden
te bezoeken en onze jongens aan te

moedigen. K.

„De Wurf".
Mijn .lichamelijke toestand liet

niet toe, dat ik de uitvoeringen van
onze folklorevereniging „De Wurf"
zaterdagavond, j.1. en maandag d.o.v.

kon bezoeken. Dit speet mij wel

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WÜRFFS
„Met 'n kwarretje en 'n

duppie zal 't wel 'n best
feest worde 1"

Druk bezochte vergadering

van Zandvoorts middenstand
De Zandvoortse Middenstands-

centrale, het overkoepelend orgaan
tussen Zandvoortse Handelsvereni-
ging en Rooms Katholieke Midden-
standsvereniging „de Hanze" be-
legde donderdagavond j.1. in hotel
Keur, een vergadering, welke zeer
druk bezocht was.
De voorzitter, de heer H. Hildering

heette speciaal welkom, de beide
sprekers van deze avond, Mej. ' B.
Roozen, adjunct-secretaresse van de
Haarlemse kamer van Koophandel
en de heer J. B. Th. Hugenholtz,
directeur van stichting „Touring
Zandvoort", alsmede de geestelijke
adviseur van „de Hanze" pastoor
Cleophas. Een extra welkomstwoord
ontvangen ook de beide jongeren-
Verenigingen waarbij de heer Hil-
dering de hoop uitsprak, dat de
aktiviteiten van deze samenwerken-
de jongerengroepen zouden opbloei-
en tot meerdere steun van de
Zandvoortse Middenstand.
Spreker wees er daarna in zijn

openingswoord op, dat 1964 voor de
detailhandel nog steeds een stijging

vertoonde, in hoofdzaak te danken
aan de activiteiten van de detail-

listen, waaruit bleek, dat de speciaal-
zaken nog steeds het meest in trek
zijn. Spreker drong aan op het
verzorgen van een ' goed assorti-

ment, om daardoor de concurrentie
van de grootbedrijven het hoofd te

kunnen blijven bieden.

Seizocnverlichting
De heer F. J. E. van Houten bracht
verslag uit over de komende sei-

zoenverlichting. Een stichting voor
een uniforme verlichting kwam na
jaren tot stand, waarna spreker de
tekening toonde van de verlichting
die dit jaar in Zandvoort in de. voor-
naamste straten komt te hangen en
die met Fasen zal zijn aangebracht.
Ook«in de Sint Nicolaas en Kersttijd
zal 'deze verlichting worden opge-
hangen.
De totale kosten komen voor 1965

op ƒ 32.000,—, per lid, zal dit jaar

ƒ 150,— moeten worden bijgedragen.
Dit bedrag zal volgend jaar minder
worden, omdat dan meer reklame.
in deze verlichting zal worden aan-:

getrokken, terwijl ook met dé Ge-
meente en het P.E.N, voorbereidin-
gen worden getroffen voor een meer
aantrekkelijker regeling.

Etalage-zoekwedstrijd
De heer J. C. Seijsener deelde

mede, dat in de week van 30 april

5 mei een etalage-zoekwedstrijd
voor de jeugd zal worden georgani-
seerd, als onderdeel van de feeste-

lijkheden, te organiseren door het
comité ,Viering bevrijdingsdag 1965'

De deelnemende winkelier plaatst

dan een opvallend artikel in zijn

etalage, dat deze zelf niet verkoopt.
De prijzen zullen toestaan uit waar-
debonnen te besteden bij de Zand-
voortse winkeliers. De voorzitter

merkte in dit verband op, dat het
hier geen verkoop-actie betreft,

maar uitsluitend een actie voor de
jeugd. Afgezien van de gemeente-
lijke subsidie, die het organiserend
comité heeft aangevraagd, meende,
spreker, dat het betalen van een
deelnemers-premie overwogen zou
moeten wórden, om daardoor de
prijzen nog aantrekkelijker te kun-
nen maken.

(
Feestmarkt

Namens de jongeren-organisaties
deelde de heer W. Kok mee, dat op
5 mei op Kerkplein en Grote Krocht
een feestmarkt zal worden gehou-
den. Deze vangt aan om drie uur.

Medewerking- van een orkest werd
reeds verkregen. Men. zal markt-
kramen kunnen huren voor ƒ 50,

—

per kraam. Men kan zich voor het
huren van zulk een kraam nog op-
geven bö de heer J. Jongsma jr.,

heel erg en dit temeer omdat ik ver-

nam, dat beide uitvoeringen bijzon-

der succesvol waren geweest. Mevr.
Jongsma-Schuiten, die met het

schrijven van haar sketches uit

vroeger jaren, onvermoeibaar door-
gaat, hoeft ook nu weer met haar
stukjes historisch toneel over „Het
oude mannen en vrouwen gast-

huis" en „viering Koninginnedag",
een opmerkelijk goed stukje folk-

lore toegevoegd, aan het reeds zo

omvangrijke repertoire van onze
populaire vereniging.
Dat ook onze burgemeester, met

zijn echtgenote daarvoor j.1. zater-

dag belangstelling - toonden, stemt
wel tot bijzondere verheugenis. En
onze „ouden van dagen", voor wie
de uitvoering j.1. maandag werd
herhaald, hebben er wel zeer veel
van genoten. Degenen, die ik ge-
sproken heb, waren er enthousiast
over.

*

Door „De Wurf" wordt hier
waardevol en kranig werk verricht.

Moge deze in Zandvoort welhaast
onmisbare vereniging nog vele
jaren deze moeilijke, maar dank-
bare taak blijven vervullen. Aan
belangstelling ervoor zal het stellig

niet ontbreken. K.

Oranjestraat 3, telefoon 2424 en W.
Kok, Diaconiehuisstraat 24, telefoon
3874. Spoed is echter gewenst.

De halve dag sluiting

Uitvoerig behandelde hierna me-
juffrouw Roozen de - zoals zij het
noemde - ,;lijdensweg van de "vijf-

daagse werkweek". Deze zaak is nog
lang niet in kannen en kruiken.
Het grote struikelblok blijft de ver-
plichte zeven vrije zaterdagen. De
werknemer verlangt een lang week-
einde en de winkelier wil de ver-
kooptijd niet verkorten. Onderhan-
delingen met de Minister zijn nog
steeds gaande. Het ziet er echter
naar uit, dat voor de komende re-
geling voor de zomermaanden ont-
heffing kan worden verleend doch
spreekster raadde af, op maandag
de gehele dag te sluiten, omdat de
voorgestelde 7 vrije zaterdagen toch
zullen blijven, waarvan slechts ont-
heffing mogelijk zal blijken via een
C.A.O.

Middenstand en V.V.V.
Na de pauze hield de heer J. B.

Th. Hugenholtz een interessante en
levendige causerie over het V.V.V.-
werk. Spreker belichtte dit werk in

landelijk verband en in Zandvoort
in het bijzonder. Spreker consta-
teerde wat de gasten betreft een
jaarlijkse stijging van 10 tot 15 per-
cent, terwijl er ook 's winters in
Zandvoort, dat steeds meer naam
krijgt als „Luft-Kurort" steeds meer
gasten komen.
Uitvoerig besprak de heer Hugen-

holtz vde propaganda, die stichting

„Touring Zandvoort" wat het V.V.V.
werk betreft, maakt en geleidelijk

opvoert, en wees erop, dat hier de
belangen van V.V.V. en Middenstand
parallel' lopon. Daarom achtte spre-
ker het invoeren van een. .Kurtax.

SUIKERZIEKEN VRAGEN
UW AANDACHT
De Nederlandse Vereniging van

Suikerzieken bestaat twintig jaar.

Zij wil dit heuglijk jubileum vieren
met een grootscheepse actie voor
het werven van nieuwe leden en
nieuwe, donateurs.
Er zijn helaas nog altijd veel te

veel suikerzieken, die geen lid zijn

van de Vereniging en dientengevol-
ge de geregelde voorlichting missen,
welke via „Het Tijdschrift" via bro-
chures (waaronder vooral „Wenken
voor Suikerzieken" belangrijk is)

en via de afdelingsbijeenkomsten
(even 'interessante als gezellige
avonden) voor de leden ongetwijfeld
van zeer grote waarde is.

Door gemis aan de nodige publi-
citeit zijn er ook nog lang niet ge-
noeg donateurs om het zo voorname
werk van de Vereniging te steunen.
Van 'lit werk, dat zowel landelijk

als regionaal (o.a. in de afdeling
Haarlem en Omstreken) plaats vindt
kan o.a.' genoemd worden: de kin-
deruitzending naar het eigen kinder-
tehuis „Bos en Duin" te Huis ter

Heide; do zorg voor de bejaarden;
het verder wetenschappelijke onder-
zoek; de contacten met de medische
wetenschap, met sociale instellin-

gen, met bedrijven (in verband met
het garantie-zegel van de Vereni-
ging op suikervrije artikelen e.d.);

internationale contacten.
Daarom wil de Nederlandse Ver-

eniging van Suikerzieken haar twin-
tigjarig jubileum! uitsluitend vieren
met veel nieuwe leden - vooral in
hun eigen belang - en veel nieuwe
donateurs - vooral in het belang
van de Vereniging, opdat namelijk
de plannen, we'Hce op stapel staan
maar niet ten uitvoer kunnen wor-
den gebracht -wegens geldgebrek,
alsnog in de komende jaren uitge-
voerd zullen kunnen worden.

Ieder, die de Nederlandse Vereni-
ging van Suikerzieken metterdaad
wil steunen door lid of donateur te

worden, kan zich tot één van de
onderstaande adressen (het bestuur
van de afdeling Haarlem en Omstre-
ken) wenden:
B. H. J. Evers, Johan Wagenaarlaan
52, Heemstede, tel. 02500-85374.
Mevr. J. Stol-Burry, van Lennep-
weg 42 (4), Zandvoort, Tel. 02507-
322S. Mej. J. G. E. v.d. Putten,
Spaansevaartstr. 14, Haarlem, 02500-

51232. Mevr. G. G. v.d. Haak-Deu-
ninck, Hannie Schaftstr. 44 Haarlem
tel. 02500-10736. Mevr. E. Kistenma-
ker-Nukoop, Heerenduinwèg 141,

Umuiden, tel. 02550-8328. Mevr. A.
A. M. de Guise-Stevens, Verspronck-
weg 77rd., Haarlem, tel. 02500-60066.

H O O G W A T



w^fergX£rTvan Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts Kerkstraat 9 - Telefoon 2150

Wij willen 50.000 nieuwe klanten winnen

IglHapueijners

Sperziebonen
pak 500 gram

1/1 Hik 61 ^ertoi^

f&'WfyJJ'p' ""J.1JJ
<

7iio «e**1?^»

Gebraden Gehakt

LuncheonMeat
Lever

100
gram

blik

200
gram

gelardeerd

.

Tomatensoep
Eieverkaas

500 gram

met
balletjes

J/l blik

40 Doperwten-iijn g69
Spinazie

.100 gram39 Snijbonen

. 1/1 Wik

Hollandse 1/1 blik

Kapucijners

Bruine Bonen
$Pecan Noten

100 gram

kant en klaar

1/1 blik

kanten
klaar

1/1 blik

in tomatensaus - 3 «,99 ^Bruine Bonen -..„.69
#HalveAbrikozen»s®9 ^Tomatenketckups- 98
*FruitcoeMtailEu l?9 Huishoudkoffie , l?9

250 gram

na • (abrikozen-

HsiveAbrikozen s?uw l?8

^Ammonia
Wasknijpers

plastic flacon (500 cc)

houten

zak 50 stuks

Witte Bloem
Tutti-Frutti

KILOpak S

geselecteerde jt

kwaliteit S
250 gram *

g5 smaken; pak.
toor 1/2 liter

grote fles59 Knackebröd Ryvita.pakSS Soepballetjes 2 b>*88
Sinaasappelsap»^69 Kauwgum ü!lg

bS"38 Tomatenpuree3, ,4S
l?5 Mentos 3 69 Lucifers 9^

RodeBessen_S^SS 1962Rioja

rood of wit

1/1 fles

Spaanse tafelwijn

fles
fes Fruittella s smaken 3ro.48 ah Schuurpoeder^ 35

!—,79 Eiss Repen_3 stm. 48 Wafelrepen_ i4 , 69 ah Bleekmiddel 35
.
^ •« _.«**•% \ chocolade met cararaclvulling

Wij willen 50.000 nieuwe klanten winnen

Vederlicht!

Speciale import uitU.SA.

ALUMINIUMSTOELENmet saranbano-

Aan één pink op te tillen, zo licht. Prettige „zit".

Zeer plat op te vouwen: 12x73x58 cm. Dé all-

v-cathcr-stoel voor tuin, auto en kamperen. De stoel,

die de veeleisende Amerikanen enthousiast maakte.

PMC-Clubprijs 2 stuks 45.- S£*£-
(waarvan 1 stoel met geel en 1 stoel met blauw saranband)

Vergelijhbaie winkelnaaide f70.-. Bestelnummer 125.

LIGSTOEL met fclawv saran.
Nog zo"n aluminium „lichtgewicht" in de nieuwe
PMC-seric. E\tra hoge rugleuning '(5 standen) en
nccrklapbaar \octcncindc. Opgevouwen: 15x63x82crn.

PMC-Clubprijs ƒ42.- in PMC-chequcs
Veigehjkbai e winkel» aarde f 69,75. Bestelnummer 120.

7 TYPEN KWALITEITSTENTEN
met liefst 30% Clubkorting

!

Ja, de tent waar u het oog op hebt kost altijd bedui-

dend minder in de PMC (30% Clubkorting!). U kunt
kiezen uit 7 kwaliteitstenten in de befaamde Chateau
Bleu-collectie: in 7 pri|bklas.sen.

van 2-persoons .. ,__
DUBBELDAKS SHELTEItCiUDpriJSƒ75."
tot(4-S-pcrsoons) .. ,____
FAMILIE BUNGALOW CIUöpriJS/495«"

Vraag in de AH-u takel de uitgebreide kleuren-

folder (niet bestelbiljet) die alles uit de (tent-

doeken doet.

Grote TUINPARASOL
(doorsnede 2 m!). Kleurig vcldboeket-dessin met witte

franje. Verstelbaar totl 2,45 m hoogte. Verchroomde
knik voor „méér-schaduw'"-stand.

PMC-CIubprijS ƒ 42.- in PMC-chequcs

Veigelykbaie winkelwaarde t 64,50. Bestelnummei 830.

Super TUINFAUTEUIL
Hoge rugleuning (5 standen). Witgemoffeld buisframe.
Brede bcukenhouten armleuningen. Oranj'e-rode be-
kleding. Extra's: verstelbare, afneembare zonneluifel

met franje, afneembare voetenbank, hoofdkussen.

PMC-Clubprijs/49.- in PMC-chequcs

Veigehjkbaie winkelwaarde f75.-. Bestelnummei 810.

Zweedse SCHOMMELBANK
van sterk buisstaal. Zeer royaal model met zonnedak
(verstelbaar). 4-zitsbank, 180 cm lang met 50 cm
brede zitting, twee armkussens, hoge rugleuning.
Komngsblauwe, geplastificeerde bekleding, dus water-
dicht en afwasbaar. Het geheet opgehangen aan twee
sterke stalen veren. Incl. 4 metalen grondplaafjcs.

PMC-Clubprijsƒ183.-%$Sc£^
Velgelijkbare winkelnaaide f300.-. Bestelnummer 840.

De PMC-Voorjaarscatalogus is uit!
Een kleurrijk geïllustreerde catalogus, waarin alle

PMC-premies met duidelijke toelichting zijn opgeno-
men. Haal morgen een exemplaar in de AH-wmkel!

Weekaanbieüingcn t/m 31 maart

Een9«.to0—opej'.
| JKgJg

OPLOSKOFF1E
Pot 200 gram

J&&*

500 ijs^
gram «** "

vol stukjes fijne gember gg

Ibert Heijn
Alle artikelen met Albert Heijn's onvoorwaardelijke kwaliteitsgarantie ^F

HOTEL

VRAAGT per

Afwas
's

's

Kerkplein 8



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES - BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
.WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

I IAC I I D Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

V3>-HUMANISTISCH VERBOND

Werkzaamheden en adressen
w-:v> v }•/•••

"--,Plaatselijk: -Gemeenschap Zandvóort. Bijeen-

., komsten, -ziekenr en'.bcjaardenzorg, geeste-

lijke; < zorg. x,
<

. . '

{

Inlichtingen; secr. Mevr. C. \V. de- Bruijn-Ede-
--.: J,...lirïg, .Vaiï'Lennepweg 16-4, Tel. 3113. -

'Penn. 'Mevr. M. J.. v.d. -Broek-Vahrmeijer,
Brederodostra'at 25," pbstgiro gemeenschap

" '" ' ' Zandvóort 172903. Tel. 2318.

Regionaal: - Geestelijke. Raadslieden:
. -v.. >

. Int W. Koppen, Zijlweg 73 te Haarlem. Tel.

02500.- 13550. Donderdagavond 18.30 - 19.30.

», . (lDrs. M. v.d. Vlerk, Bentveldsweg 105a, -Aer-
. ,-,:-,:- denihout, Tel. '02500 - 43700.

,-r Uitvaartbegeleiding: D.- Tanger, Karskoffstraat
" '

16, Heemskerk. Tel. 02510 - 32878.

;: -Jongerengroep: Mej. M. Groot, v. Dortstraat
^80rd., .Haarlem. Tel. 02500-64690.

Landelijk: Centraal" Bureau, Oudegracht 152,

, . - -,-Utrecht (Erasmushuis). Tel. 030-10163.
'" ,-.'-",'. Postgiro 304960.
""-•

~pj .." Geestelijke vorming, geestelijke verzorging
arbeiderskampen, dienstweigeraars, emi-

i3»" i V-j-L granten enz.
,

" w ,, t
i

-.'• ,", ."£ Abonnementen on advertenties: „Mens en
- -""

Wereld"," ,",Woörd ,van dé Week", „Taak en

Toekomst", „Rekenschap", „Ego", „Huma-
nistische Ludsterkring" Humanistische Stich-

ting „Socrates" (postgiro 582293) Humanis-
tische Jeugdbeweging, Humanistisch Insti-

tuut voor Sociaal Onderzoek, Centrum
Humanistische Vorming, Internationaal Hu-
manist and Ethica! Union, enz.

Stichting Steunfonds Practisch Humanisme,
Amersfoort. Postgiro 6168.

Conferentie- en Vacantie Oord de „Ark",
Nunspeet. Tel. 03412-2402.

Kinderhuis Ellinehem te Ellecom.
Zutphensestraatweg 38.

Correspondentiekring voor Huwelijkscontacten,
Utrecht. Postbus 210.

Stichting Humanistisch Thuisfront Amsterdam.
Postgiro 523634.

Vormingscentrum (Coornherthuis), Hoofdstraat
84 te Driebergen. Tel. 03428 - 2741.

(Tevens Hoofdraadsman geestelijke verzor-
ging dn de strijdkrachten).

Centraal Geestelijk Raadsman bij de inrichtin-

gen van Justitie, Amersfoort: Curagaolaan
16c. Tel. kantoortijd: 03490 - 13282, overige
tijden 03490-15719.

i'si:!A-ih'..iê- Knip dit uit en bewaar het!

«1-u.r-^b
-t

voor nieuw
en service

- N.V:- AUTOBEDRIJF

VAN YPEREN
ZANDVÓORT

PARALLELWEG. 34 ,
- TELEFOON 2391

Uw extra aandacht
. ,_ "vragen, wij U voor onze specialiteiten

,>• • rauwe rookworst 50 et. per 100 gram
• • 'leverworst 30 et. per 100 gram

gekookte worst 44 et. per 100 gram
Eigen fabrikaat.

t
Slagerij D. Boon het adres voor eerste kwaliteit

' \ , Rund- Kalfs- en Varkensvlees..

, rl . . ,, Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939

' ZANDVÓORT

Zaterdag:

verrassingsdag
Bij aankoop van. onze reeds voordelige zeer

gx-oto bus HAARLAK van ƒ2,95, een

HAARBORSTEL van f 1,50 voor 75 cent

Parfumerie

Haltestraat 53 Telef. 3449

Depositaire van: Stendhal, Ellen Betrix,

Marbert, Dr. van dor Koog en Flor-Mar.

Bij iedere aankoop GRATIS MONSTERS.

MEDEDELING
over de Strand hal

Ter bevrediging van veler nieuwsgierigheid, wat het toekomstig lot zal

zijn van de voormalige kabelloods, tegenwoordig genaamd: „Strandhal",

aan de van Lennepweg te Zandvóort, deel ik U allereerst mede, dat de

Heer Max Cerni, te Zandvóort, zich verschillende keren gewend heeft tot

Burgemeester en Wethouders met vele unieke plannen, voor een gezonde

exploitatie, die tegemoet kwamen aan een, vermeend, gebrek aan recreatie

te Zandvóort, in de zomermaanden.

Voor geen van deze plannen, waaronder de aanleg van een ski- en rodel-

baan, op het bij de strandhal gelegen, duinterrein, het houden van een

zomerfestival, tentoonstellingen, enz. enz., heeft hij echter vergunning

gekregen.

Als eigenaar acht ik het, uit sociaal standpunt bezien, echter niet langer

verantwoord, de mogelijkheden, die dit gebouw biedt, aan het gemeen-

schapsleven, te onthouden

en daarom stel ik dit gebouw
na uitgebreid overleg en rekening houdende met de huidige omstandig-

heden,

gratis ter beschikking van de

Zandvoortse ingezetenen,

in de eerste plaats hierbij denkend aan Sportverenigingen en Verenigingen

met een cultureel doel.

Aanvragen hiertoe kunnen, uitsluitend schriftelijk, ingediend worden bij:

C. J. SINDRAM, KENAUSTRAAT 4 te HAARLEM.

.j-'t'i

^ffJEDER^HUIS BVZANDVOORT EEN VLAG!
. "ïVi Jj* i .

j;van 30 april tm. 5->mei a.s.

Wij ontvingen een
.t

spéciale aanbieding vlaggen
compleet "niét stok en houder en/of wimpel.

.B# inschrijving Vóór 15 april a.s. 20°/o korting!

-'"'-,"
' Vraagt 'inlichtingen bij: <

Boek-; en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321 .

- ZANDVÓORT
1

' Dinsdags gesloten.

Geen ijs, geen water
maar : <

Verse braadkippen
voor lage prijzen

BRAADKIPPEN
POULARDES

'

SOEPPOTJLET

'KDPCARBONADE
BRAAD POULET
MAAGJES OF NEKJES
HELE KIP AAN 'T SPIT

ƒ 1,98 per 500 GRAM
ƒ 1,98 per 500 GRAM
ƒ 1,75 per 500 GRAM
ƒ 2,25' per 500' GRAM
ƒ 2,25 per 500 GRAM
ƒ 0,75 per 500 GRAM

f 3.98

Natuurlijk weer by:

POELIERSBEDRIJF
CAS van BÉNTEN

Stationsstraat 2a - Zandvóort - Tel. 02507-2358

eetméervvlees en betaaïrriinder

WEEKEND REKLAME:
Vry'dag en zaterdag

IOO gr. Casseler Rib en IOO gr. Gebr. Gehakt f 0,99

7SO gr. Doorr. Runderlappen f 3,98

750 gr. Schouderkarbonade f 3,98

ISO gr. Gek. Lever 89 et.

SOO gr. Ossestaart f 1,29

Gebr. BURGER

WOENSDAG KOOPJES:
500 gr. HEERLIJK GEHAKT / 1,50

300 gr. STUKJES VLEES .

.

ƒ 1,50

250 gr. BIEFSTUK TARTAAR / 1,50

250 gr. BIEFSTUK ƒ 2,25

100 gr. HAM ƒ 0,49

100 gr. FORK / 0,29

150 gr. VLEESSALADE .... ƒ 0,79

HALTESTRAAT 3

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrfce.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31
Telef. 4823

Zandvóort

Purol dient
heel de huid

Bejaardensociëteit

„VOOR ANKER"

Woensdag 31 maart, 2 uur
in Restaurant ,ZomerIust',

opvoering:

•De huistiran'
van Godfried Bomans,

door de toneelclub van de
Wim Gerlenbachschool.

Toneelvereniging «Wim Hïldering»
Secretariaat: Brederodestraat 29

TONEELVOORSTELLING
op zaterdag 27 maart 1965 in restaurant
„Zomerlust", Kosterstraat 5, aanvang 20.15

uur (precies).

Opvoering:

«Het begon met Eva»
Blijspel in drie bedrijven door Arie v.d. Lugt.

BAL NA. Ensemble: Ed Willians.

Regie Alie Bol. Entree ƒ1,95 (incl.)

Voorverkoop van kaarten bij:

Parfumerie Hildering, Kerkstraat 23, Tel. 2107.
„Jupdter", Haltestraat 6, Tel. 2838.
W. Th, Kok, Brederodestraat 29, Tel. 3839
Mevrouw Arens, Zuiderstraat 16, Tel. 3687

Plaatsbespreking op vrijdag 26 maart van
20-22 uur aan de zaal.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Fakveldstraat 21 Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvóort
en omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,

Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.

De nieuwe modellen 1965 uit voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenlx, R.S.
Vraagt een proefrit.

MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

wy vragen Uw speciale aandacht voor de zo
juist gearriveerde FRANSE RACEFIETSEN

tegen uitzonderlijk lage pijs.

Vraagt demonstratie.

«LEBRU»
Het adres voor U!

Nu nog 10% korting op de dames en heren
suedc en nappajasjes.

Verder hebben wij nog enkele reclame-
tassen voor slechts ƒ 5,95

Wij zijn enorm gesorteerd in nylons o.a.

in de kleuren Lido Sahona.

Nappa suede en anlika knopen. Voor de kinde-
ren leuke inktlappen. Rijbewijsctui's, Portefeui-
les, Portemonnaies.

ELLEBOOG EN KNIEBESCHERMERS !

!

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12

t.o. Consultatiebureau

* .

'
' < — 1. . • - -

-



eenmaal een proefrit
om enthousiast te zijn
voor nsu
eenmaal tanken voor
600 km qutovreugde
eenmaal kiezen vóór elke
dag prinsjesdag

m^mÊmÊS^m^'^t i-t n n s u
ZEG AAR JA TEGEN NSU
m.SoU. Prenz];verkoop Jac. Versteege & Zonen

Pakveldstraat 21 - Teler. 2323

N.S.U. Prinz 4 f 4650,-; N.S.U. B000 L . f 5750,-$ N.S.U. Sport f 5900,-

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per mm. regel

Kolombreedte 41 m m.
pagina 3 of 4, 12 et. pm m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m m.
pagina 2 22 et. p m.m
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40%> red.

Bij contract belangr. kort.

mm/ïEffs
Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds do nieuwste wagens
alle van 1934 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN

Auto-verz

,

W.A.-verz

,

Brand-verz. etc. etc.

Assurantiekantoor
D F. PIETERS, Tel. 4200

De Zreslraal-apothcelc lol.

3073, vraajrt een MEISJE
voor lichte werkzaamheden
10 a 20 vur per week Soll.

Mo-w. ICcikhoven of de
hi- Bunning m de apotneek

GEVRAAGD- LEERLING
BANKETBAKKER of 3e
bediendo (jaarbetrokking).
Banketbakkerij J. P J.

Seijsoner, Hallestraat 23,

Telefoon 21o9

WACHT NIET LANGER!
Als U toch van plan bent
om oen Velo wasmachine
of combinatie Ie kopen.
Bel dan even op en U heeft
morgen al dit wasgenot in

huis.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

2*1 é'ete.i. tt*

A. G. SLINGER
Gcdipl. opticien

Erke ïd ziekenfonds-
leverancier.

GROTE KROCHT 20a

Telefoon 4395

Maria Molenaar- Karstens

Restaureren.
van schilderijen

Inkoop oude schilderijen

voor rcctanralie-proeven.

Oosterparkstraat 24
Telefoon 2726

WONINGRUIL
Aangeb.: bcnedenhuas, bev.

4 kam., kouken, turn rond-
om Gevr kleinere woning
in centrum dorp. Br. no.

23-3 bureau van dit blad.

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Koithof, Zuiderstr 13a

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 et Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62

et, zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 437G

U belt, wij komen!

Fa. Schuilenburg
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

VOOR UW 2e NET
Geheel verzorgd.
met garantie.
Antennebouw.
T.V. te huur,

óók voor badgasten!
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckrnanstraat 36.

KAMER GEVR. gestoff. of

gom vanaf 1 mei a.s. voor
apoth.-assislente, liefst

pemirnent. Aanb : Mevr.
Kerkhoven, Zeestraat-
apotheek, Tel. 3073.

Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

TE KOOP: Dad m. geyser
en toebeh. Paradijsweg 9,

Tel. 3280.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Dra«erstr. 12, Tel. 3751

TE KOOP: Koffie-machine
vlcossnijmachme, 6 lerias-

lafcltjes Alles z g a n.

Tel 3203

Wasmachine oud of stuk?
Wij ruilen deze in bij aan-
koop van een nieuwe Velo
wasmachine of combinatie.
Deze week nog bij U thuis.

Betaling in overleg.
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

KANARIES TE KOOP
Tel. 2815

HUUR Phihps-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767

en 's avonds 02964 - 18664

WEG GRIJS HAAR!
Borstel uw grijze haren
weg met Crème Marchal,
zonder vre^s voor regen'

Crème Maichal is water-
vost en ge7ond voor uw

haar!

Gratis folder krijgt U bij:

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

To koop aangeb.: 3'/j p.k.

bb motor. KI defect

Tel. 2118

Deze week:

4 SLAGROOM ANNANAS BAKJES .... ƒ 1,40

250 GRAM ALLERHANDE ƒ 1,13

2b0 GRAM ROOMBOTER ALLERHANDE ƒ 1,13

150 GRAM PAASCHOCOLAADJES .... ƒ 0,85

Maakt voortydig Uw keuze uit onze
PAASEIEREN COLLECTIE

Brood-, Koek- en
Banketbakkerij

HALTESTRAAT 23 TELEFOON 2159

TE KOOP:

dicht bij zee
Verhuurd voor ƒ 14,05 per week.
Bneven no 25-3 bureau van dit blad.

Gevraagd:
voor kantoorwerkzaamheden te Zandvoort:

commerciële
kracht

Goede beheersing; van Duits beslist noodzakelijk,

alsmede vlot typist. Kennis chemie voorkeur.

Indiensttreding liefst zo spoedig mogelijk.

Br. m. opg. v. opleiding, levensloop en verlangd

salans.alsmedc bijgesloten recente pasfoto.worden

gaarne ingewacht onder no. 26-3 bur. v d blad.

(Op onvolledige sollicitaties wordt niet ingegaan)

ACCOUNTANTSKANTOOR WOLZAK
Haltestraat 52 - Zandvoort

vraagt^personeel
voor eenvoi dig schrijf en telwerk.
Ook oudere heer of dame komen in aanmerking.

Konstruktie bankwerkers
en lassers gevraagd
voor montage-werkzaamhc den in div plaatsen
van het land. Inl bij A. van Duijn, Celsius-
straat 60, Zandvoort, Telef. 2668.

Schoolvereniging

„Aerdenhout-Bentveld

Mr. Enschedeweg 22 te Aerdenhout - Tel. 40705
(Neutraal Bijzonder Lager- en Voorbereidend
Lager Ondervvjs. Hel Bestuur van de School-
vereniging „Acrdenhoul-Bentveld" brengt ter
kennis, dat do inschrijving van leerlingen voor
de cursus 1965-1C30 is opengesteld voor:

1 De Lagere School
De school stri-oft naar ondervijs volgens de mo-
derne maatstaven en voort daartoe kleine klas-
sen. Het onderwijs geeft opleiding tot alle vor-
men van Voortgezet Lager- en Middelbaar
Ondciw'js. Verder ontvangen cie leeilingen. van-
af de tweede klas zwcmondornchl.
Opgaven aan het Hoofd der Schooi J. Slothouber
tel. 43272. Spreekuur: maandrg van 3 30-4 30 en
woensdag va.i 8 30-9.30 uur.

2 Kleuterschool

„'t Mierennest"
tel. 43824

Plaatsing is mocclijk als üe kinderen de leeftijd
van vier jaar hebben Lereikt, maar het is aan
te raden de kinderen eerder op te geven.

Dit kan geschieden bij do hoofdleidster tijdens
de lesuren. Mej. L. C. M. Hecrkens Thijsscn,
telefoon 42925.

Vanaf DONDERDAG 1 APRIL is

«DE OASE»
KOSTERSTRAAT,

weer dagelijks geopend!

Gezocht voor augustus op eerste stand, niet ver
van zee

modern vrij huis of flat,

goede meubilering, voor 3 volw. en 3 kinderen.
Tel. 020-420051 of br. no. 24-3 bureau v.d. blad

vooicorlogse woning, Constantijn Huygensstraal

vanaf 2. uur.

Voor Uw STOFZUIGER

Electro-Radio Techn. Bureau
J. KEUR

Burg. Engelbertsstraat 64
Tel. 2914

Voor

verhuizingen
en transporten

door het gehele land

P. KERKMAN
Kostverlorenstr. 1 - Tel. 3399

Laat Uw
scharen en messen

VAKKUNDIG
SLIJPEN

Golfslüpen van tafelmessen.

Grote sortering

HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
BORDUURSCHAREN
MANICURESETS
KARTELSCHAREN
NAGELTANGEN
EELTSCHAAFJES
PINCETTEN
NAGELVIJLEN
ZAKMESSEN
VLEESMESSEN
HUISHOUDMESSEN
KOKSMESSEN

Optiek - Staalwaren

A. G. SLINGER
GR. KROCHT 20a - TEL. 4395

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Schildersbedrijf

C.J.PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

EIGEN HAARD
IS TAPIJT WAARD!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdijhstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar l

WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3 Telef. 2129

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Uitslagen zaterdag 20 maart:

O.G. adsp. b - T.Z.B, a 2-0

T.Z.B. adsp. b - Haarlem f 1-6

E.H.S. adsp. e - T.Z.B, c 11-0
T.Z.B. pup. a - H.B.C, b 0-2

Zondag 21 maart werd het hele
H.V.B, programma afgelast.

Programma zaterdag 27 maart:

BS.M. adsp. e - T.Z.B, b 16 u.

D.S.S. adsp. d - T.Z.B, c- 15.15 u.

Programma zondag 28 maart:
T.Z.B. - D.S.B. 14.30 u.

T.Z.B. 2 - E.D.O. 5 12 u.

D.S.S. 5 - T.Z.B. 4 12u.

E.H.S. 10 - T.Z.B. 5 12 u.

T.Z.B. 6 - D.S.K. 6 12 U.

P.V.D.A. GAAT VERGADEREN
De afdeling Zandvoort van de

Partij van de Arbeid organiseert
een ledenvergadering heden vrijdag
26 maart in „Ons gebouw" aan de
Brugstraat. Als spreker zal oplre-
den de Edelachtbare heer J. H.
Bergih, burgemeester van Schoorl.

K. J. C. „NOORD"
De stand in maart is.'

1. A. P. Loos 14702
2. Mevr. Kraaijenoord 14468
3. Mevr. Koper 14291

4. H. Bol 14082

MET10*fCHÏÏ KORTING
I

240365
| GELDIG IN DE WEEK VAN 24 T/M 30 MAART.1965 L
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ÖfelNIEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAAR»
Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van

de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt

nóg meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit. (Tl&br*£

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.

de k^U heeft *zifa

iwtcecU fyedaat*!
Laat dat niet ongemerkt voorbij gaa'n en
geef Uw haar eens een extra behandeling.
Met een verantwoorde make-up voelt U
zich weer als herboren.

Crème's en make-ups van Three Flower,
Ponds en Hamol spreken voor zichzelf.

Voor de heren een grote collectie lotions,

After Shavc's en Haarcrème's.

In onze salon is lang: wachten uitgesloten,

daar wij met 4 man tot uw beschikking
staan.

voor dames ea horen

HALTESTRAAT 14 - TELEF. 2462

Spoedveiling
ten 'overslaan van Deurwaarder HAASTER te

Haarlem, wegens vertrek naar elders,

op DINSDAG 30 MAART, 's middags 2 uur,

in het veilinggebouw „DE WITTE ZWAAN",
Dorpsplein 2,

van moderne en klassieke meubelen, w.o. dres-
soirs, boekenkast, bankstelion, vloerbedekking,
dekens, tafels, stoelen, ± 30 tuinparasols, vaste
wastafels, keukenkast, wandmeubel, wasma-
chine, electr. koelkast, enig houtwerk en kamer-
deuren en vele andere goederen.

Bezichtigen: maandagavond van 4-9 uur en
dinsdagmorgen vóór de veiling.

Inlichtingen Fa. Waterdrinkcr - Telcf. 2164

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-; kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNTJIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

Geknipt voor
het voorjaar!

Een pracht collectie waaraan XJ beslist niet

moet voorbö gaan. U moet er meer van
weten want er is véél moois in, dat U zal

aantrekken als U het aantrekt bij de
speciaalzaak voor herenkleding
E. DE BOER - KERKSTRAAT 20.

COSTUUMS in kamgaren, Terlenka en Trovira,

van ƒ 89,— tot ƒ 198,—

SPORTCOLBERTS EN BLAZERS in vele
variaties vim ƒ 39,- - ƒ 79,-

PANTALONS, Terlenka en Trevira, in vele
kleuren en rn^dollcn van ƒ26,— tot ƒ49,—.

REGENJASSEN, diverse nieuv.c modellen en
kleuren %an ƒ 39,- tot ƒ 89,-

OVERHEMDEN en SPORTSHIRTS in een
enorme variatie van ƒ7,90 tot ƒ19,75

NYLON JACKS, aan 2 kanten te dragen met of

zonder capuchon ƒ 42,-

FOAMBACK JACKS vlotte modellen
ƒ45,- tot ƒ49,-

Verder zyn we ryk gesorteerd in truien, pulo-
vers, vesten, ap Ijkerbroeken, dassen, sjaals, enz.

I
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PECIAALZAAK VOOR

KSRÜtSTH.20 » TEL;3136

Een

NIEUW
horloge is een pracht

CADEAU!
Zie de geweldige

collectie bij Uw
HORLOGER

C. ItiaoMmty
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Service èn dicht bij huis!

VRIJDAG 2 APRIL a.s.

ff

heropening
INDISCH-HOLLANDS RESTAURANT

Roemah Bali"
Kerkstraat 27

VLEESHOUWERU

Gor van Eldik
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen

750 gr. voor f3,98

Schouderkarbonade
750 gr. voor I 3,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .... 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst f 0,98
200 gr. Haagse leverworst ƒ 0,75
250 gr. Gelderse gekookte worst ...... 95 et
150 gr. Pekelvlees voor . . . r 85 et

MIMOSA! en vele soorten

voorjaars-
bloemenl
NARCISSEN - TULPEN
KATJES - SERINGEN enz.

BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.
KASTANJETAKKEN
en FORSYTHIA.
Grote collectie

BLOEM- EN GRASZADEN.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-
adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening:, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Trekt U er op uit?
per auto, motor, brommer, rijwiel of te voel?

Wij hebben voor U keuze uit een enorme sor-
tering TOER-, WANDEL- en

wegenkaarten
o.a. Michelin en vele andere!

Ziet onze etalage.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Dinsdags gesloten.

,/t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149,. hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714

Het voorjaar is er weer!
Dus nu de tuin int
Wij leveren U al Uw tuinbenodigdheden

en tuingereedschappen uit voorraad!

Uw speciale aandacht vragen wij voor onze GEDROOGDE STAL-
MEST, BLOEM- EN GROENTEZADEN.

LAAT NU UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

Catalogus voor groente- en bloemzaden wordt op aanvrage
gratis toegezonden.

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-
hoging thuisbezorgd! Wij geven ook Contantxegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

Bi) feest of partU,
LEFFERTS dranken erbij! '

Zeestraat 44 Telefoon 2254

KOSTELIJKE „WURF"-AVONDEN.
Zaterdag j.1. en maandagavond

speciaal voor het comité Ouden van
dagen, gaf <le Folklorevereniglng
„De Wurf" twee folkloristische

avonden in restaurant Zomerlust.
Op beide avonden was de zaal prop-
vol. Als gasten traden 'zaterdag-
avond, op hét bekende Scheveningse
Vissersvrouwenkoor, bestaande uit

45 vrouwen in de prachtige kleur-
rijke klederdracht van Schevenin-
gen. De zang die het koor liet horen
was zeer mooi, ook watt betreft

voordracht en verstaanbaarheid. Wij
benijden Scheveningen het bezit

van zo een koor.
Leden van de Wurf speelden twee

stukjes, die lieten uitkomen de
grote verschillen in toestanden van
vroeger en nu.
Het stukje „Sunterklaesavend in

't Gasthuis", liet vooral duidelijk

zien de enorme verschillen die er
zijn gekomen in 't leven van
„ouden van dagen" van omstreeks
1900 en de „bejaarden" van tegen-
woordig.
Ook met het spel „Koninginnedag

vroeger", wilde „De Wurf" de toe-
schouwers iets mee geven om over
na te denken, want in dit stukje-
bleek het grote verschil in feest-

vieren_op Koninginnedag .van vroe-
ger en nu. Vroeger ging dit alles

spontaan en als vanzelfsprekend.
Tegenwoordig schijnt het moeilijk

te zijn om echt van harte blij te zijn.

Z.O.V. NAAR MINERVA-THEATER
De Zandvoortse operettevereni-

gin<ï, die op maandag 26 en dins-
dag 27 april de operette Cristel, de
houtvestersdochter zou opvoeren in
theater Monopole, heeft naar een
uitwijkmogelijkheid gezocht, nu dit

theater wegens verbouwing tot
dancing niet meer beschikbaar is.

Men zal deze voorstelling thans ge-
ven in het Minerva-theater in

,

Heemstede. Voor het vervoer zul-
len door de vereniging bussen wor-
den gecharterd.

Als U door de Haltostraat loopt
En bij Botman Uw rookwaar koopt,
Weet U zeker, dat U slaagt
Onverschillig waarnaar U vraagt.

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-
schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wij rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPLEIN 18

(2or«)etterie

flWOH ccfcince

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Autoverhuur
ZANDVOORT

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Dr. Schaepmanitraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

JlestaucaHt Judo-
Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS
f 5,SO - f 7,SO
en f I5900

By elk diner een fles wijn per persoon gratis!,

SPEER EN GEZELLIGHEID.
"

Uniek uitzicht op zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tijdig Uw tafelt

Zaal beschikbaar voor bruiloften,
7

partyen en verenigingsavondjes.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

,A £,. Hoornen? :

Zandvoort* enige volledige
rijschool

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,' - -

VESPA-Scooter.

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419."

ZONDER

GRENZEN

is er een bijzonder goed
adres: het ónze! Wij tomen
snel. En wij laten alleen
warmte achter. Veel-warm-
te! Veilige •warmte! Van
Esso Petroleum - de haard-
olie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt»

£sso]

Esso Olie- en Gashandel

Fa.A. KERKMAN&Zn
Van Lennepweg 5, Tel. 3576

ZANDVOORT

TENNIS
TENNISRACKETS .. vanaf f 14,90. > •

Tennissohocrien, lennisshirts, tennis-

shorts, tennissokken, terlenka rok-
jes, tonnistassen, dr'alon pullovers,

racketpersen, fietsfklemmen.

Sporthuls

„ZANDVOORT"
Naltoslraat 35 - Tolof. 21S1

E. van der Linden
STOFFEERDER ,-(.-.

INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstofferlng

BREDERODESTK. 80 - ZANDVOORT.-/,
TELEFOON (025)07) 49 73- '

-" M "i
>

Grote collectie vloerbedelckin» Jabo ƒ 7,T5 p. tnv
ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,6» per 'm*' r '

1 - »" -"JUS

8



ï "f \...

«'..itnu^i A. . rto UU.„«^ -'

ANDVOORE
IEUWSBIA
5> -^

25e Jaargang no. 38 .TREKT UNIETAEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT J" 2 april 1965

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (0 2507) - Postgiro 310592 - Bank: Algemene Bank Nederland N.V.
Abonnementsprijs f5,— ; franco per post f7,50 per jaar. Postbus 26 Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Langs de vloedlijn

Het zou het niet waard zijn

om. oud te worden, indien alle

wijsheid van de wereld
dwaasheid was in het oog van
God.

Goethe (1749-1832).

DE RAAD BIJEEN
De Zandvoortse gemeenteraad heelt
dinsdagavond geruime tijd gespro-
ken over het voorstel van het colle-

ge van B. en W. om aan het bevrijd
dingscomité een bedrag van tien-

duizend gulden te geven, hoofdzaks-
lijk voor het organiseren van kin-
derfeesten.
Aanvankelijk was het voorstel van

het gemeentebestuur ƒ 7500,— doch
door de geringe opbrengst (ƒ 1500,-)

van de burgerij moest tot verhoging
van hot krediet worden overgegaan.
De beide wethouders, mevrouw

Stemler-Tjaden en de heer Kerk-
man, betoogden, dat . de financiële
medewerking van de burgerij zeer
teleurstellend is, doch men hoopt
toch nog een bedrag van ƒ2500,-
te bereiken. Nadat wethouder Kerk-
man een uiteenzetting van de ko-
mende festiviteiten met kostencij-
fers had verstrekt werd na enig
tcgenspurtelen het gevraagde kre-
diet toegestaan. Alleen de heer Ko-
ning kon zijn stem hieraan niet ver-
lenen.
Het voorstel tot herziening van de

jaarwedde van de wethouders (van
ƒ 8220,— tot ƒ 9480,—) bracht de
longen eveneens in beweging. De
heer Breure ,vond de verhoging m
een tijdsverloop van twaalf jaar
met 300 tot 400 % te hoog en stelde
voor tegenover Ged. Staten een
prachtig gebaar te maken door de
nieuwe wedde niet toe te staan.
Ook dit keer voerde nagenoeg elk
raadslid het woord, doch behalve
de heer Koning kwam een ieder tot

de conclusie dat een herziening
noodzakelijk was. Met 9-2 stemmen
werd het voorstel zodoende aan-
vaard, tegen stemden de heren
Breure en Koning.
Met dezelfde slemverhouding

werd het' voorstel tot verhoging van
de vergoeding door "de leden van do
raad .aanvaard.

Bij het voorstel om grond te reser-
veren - tegen ƒ 17.000 per kwar-
taal - ten behoeve van landbebou-
wing bij de te" bouwen wandelpier
waren het wederom de heren Breu-
re en Koning, die zich hier tegen
verklaarden, omdat de kans bestaat
dat de pier nooit komt en de grond
bijna vijf jaar braak blijft liggen.

De gemeenteraad besloot grond
aan de Tolweg te verkopen, een
centraal antenne-systeem in te voe-
ren voor 108 gemeentewoningen, de
Celsiusstraat door te trekken (kos-
ten ƒ 72.000) en perceel Kruisstraat
6 voor ƒ 10.500 aan te kopen.

Tijdens de rondvraag informeer-
den de heren van Duijn, Slegers,
Hose en Breure naar de bestemming
van de kabelloods, die vorige week
aan verenigingen gratis is aange-
boden door de eigenaar, die geen
toestemming heeft verkregen dit ge-
bouw te exploiteren. Gevraagd werd
of het college van B. en W. deze
kwestie nog eens wil bezien, vooral
omdat Monopole voor de verenigin-
gen verloren is gegaan.
De voorzitter begreep niets van

deze zonderlinge aanbieding, temeer
omdat een volkomen kaal gebouw
wordt aangeboden, waaraan de ver-
enigingen niets hebben. Aankleding
zal zeker tonnen kosten.
Dit bouwsel, zo vervolgde de

voorzitter, is volmaakt onbruikbaar.
De burgemeester kondigde - na

een vraag van de • heer van der
Werff - aan, dat de korpschef van
politie zich schriftelijk tot de bur-
gerij zal richten over de honden-
plaag. Een ieder laat zijn huisdier -

maar ongelijnd zijn gang gaan met
als resultaat een onhoudbare vieze
troep. De brief zal in vriendelijke
stijl worden gehouden en geen drei-
gementen bevatten, zo besloot de'
burgemeester dit praatje.

Tenslotte werd nog in de rond-
vraag gesproken over het boomloze
Zandvoort. Het is dat we het strand
bezitten, zo stelde de heer van der
Werff vast, want anders was het een
vreselijk plaatsje. Hij stelde voor
- mevrouw Mol , en de heer Gosen
sloten zich daarbij aan - eens aan-

1

dacht .aan deze kwestie te schenken
en indien mogelijk de kinderen
meer in te schakelen, b.v. door het
instellen van een boomplantdag.
Wethouder Lindeman deelde mede

dat deze aangelegenheid bij de
dienst van publieke werken een
punt van studie uitmaakt. Maar bo-
men groeien in Zandvoort nu een-
maal uiterst langzaam was zijn

enigszins sombere conclusie.

Heden vrijdagavond

„LOERESFEEST"
• Heden vrijdagavond is het dan
weer zover! Dan zal het 1 aprilco-
mité in Hotel Bouwes bijeenkomen
des middags om 5 u-

ir, teneinde de
richtlijnen voor het volgend jaar te

bespreken en enkele bestuurs kwes-
ties af te doen.
Om 7 uur zal de jury aankomen

die voor dit jaar de prijzen vast-
stelde, alsmede de prijswinnaars
met hun „aanhang".

Om 8 uur zal door de winnaar
van de Prix de Joke 1965 een krans
worden gehangen om het Paasei-
land-beeld op de Zuidboulevard,
welke huldiging Loeres zich onge-
twijfeld zonder enige tegenstand Ie

bieden, zal laten welgevallen.

Na het gezamenlijke „1 april-ban-
ket" in Hotel Bouwes zal omstreeks
10 uur in het Cabaretprogramma de
voorzitter van de jury de heer
Bert • Haanstra, (winnaar Prix "de
Joke 1964)i de prijzen voor de beste
moppen in het afgelopen „Loeres-
jaar" uitreiken.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:

„Nog offe en Zanvert
is weer op z'n Paes-bcst!"

Het feestprogramma vermeldt
verder nog: Na afloop van de prijs-

uitreiking vuurwerk op het strand,
(bij slecht weer in de zaal)".

Hieronder laat ik het volledige
rapport van de jury volgen.
De jury. voor de PKIX DE JOKE

1965 constateert met voldoening, dat
de belangstelling voor de één april

viering in ons land de laatste jaren
weer groeiende is. Hij heeft afgelo-
pen jaar - zij het soms met verdeel-
de genoegens - kennis genomen van
alle HUMOR, welke door ons nij-

ver volkje werd voortgebracht, en
heeft zelfs een keus kunnen maken
uit het vele geboden „Grapwerk"
hetgeen resulteerde in de aanwij-
zing van een winnaar van de -Prix
de Joke 1965 en de eervolle ver-
melding van twee grappen resp.
grappenmakers.
De jury meent, dat de heer WI.X-

NAND MAAT Jr., te Amsterdam in

aanmerking komt voor de PRIX DE
JOKE 1965. Zijn stunt om op 10

maart van dit jaar het voetbalsta-
dion van VASAS GYOR te versie-
ren met voor waarnemersogen. on-
gebruikelijke reclame, vindt de jury
de „mop van het jaar". De heer
Maat heeft het op originele wijze
klaargespeeld om in een door het
N.T.S. verzorgde uitzending van het
voetbal gebeuren VASAS GYOR -

D.W.S. het beeld drie uur lang te

vullen met uitzonderlijke reclame.
Het gevoel voor praktische humor

van de initiatiefnemer wordt niet
betwijfeld, want in deze tijd -

waarin kabinetten instorten op ra-
dio- en t.v. beleid - moest het wel
opvallen, dat de heer MAAT zich
bijzonder interesseerde voor namen
als „TELEVIZIER" en „TROS". Dat
dit de Nederlandse tv.-kijkers ook
niet ontgaan is, mag worden aange-
nomen. Het is de jury zelfs geble-
ken, dat velen zich bij het begin
van de wedstrijd afvroegen of zij

wel op de juiste wedstrijd hadden
afgestemd. Later bleek de vraag tn

rijzen hoe het mogelijk was in een
communistisch land reclame voor
een blad als Televizicr te maken.
De jury wenst zich uitdrukkelijk

te distancieren van enig waarderend
gevoel t.a.v. de adverteerder, de
aard van de reclame en de grootte
der vertoonde letters. Ook wenst hij

geen oordeel uit te spreken over het
radio- tv-beleid als zodanig of de
Nederlandse Televisie Stichting.

Waardering geldt echter de man,
die het waar wist te maken dit spel

te spelen. De jury meent de heer
Maat hiervoor dan ook de PRIX DE
JOKE 1965 te moeten honoreren.
Met groot genoegen zal de jury

voorts aan de Heer Wim Heijltjes

te Nijmegen een eervolle vermelding
uitreiken. De heer Heijltjes pres-
teerde het - terwijl hij met ongun-
stige aantekeningen op zijn rapport
overging naar de zesde klas van de
gymnasiumafdeling van het Cani-
sius College in zijn woonplaats -

in alle stilte het staatsexamen gym-
nasium af te leggen.
De jury waardeert deze risico-

grap en noemt dit een typische

Joke van een doorzetter. Hij ver-
meldt met waardering, dat de le-

raar die op Wim Heijltjes rapport
de aantekening maakte „Wim
maakte dit jaar een slaperige, slome
ongeïnteresseerde indruk" het sla-

gen van zijn pupil sportief opnam.
Het weekblad Panorama blijkt

een waardig 1 april-vierder te zijn

geworden. De hoofdredacteur de
heer G.J. Vermeulen resp. de redac-
tie van dit blad weten al jarenlang
tegen 1 april iets bijzonders te be-
denken. De jury stelt er prijs op de
blanco achterpagina van 1964 te

memoreren. Deze maagdelijke pagi-

na bleek een bron van 1 april fop-
perijen. Wie de door het weekblad
aangegeven procedure volgde en het
blad vochtig maakte, trof het pijn-

lijke woord „1 april".

Wie het niet deed werd gefopt en
wie het wel probeerde was ook de
klos. Dit vindt de jury een eervolle

vermelding waard.
De jury heeft zwijgend stilgestaan

• bi: de - uitdrukkelijk met aanha-
lingstekens te vermelden „mop" die

met het meisje TINEKE PIETERS-
MA te Arnhem is uitgehaald.

,

Een kind met een oud kievits-ei

naar de burgemeester te sturen is

geen grap. De jury acht dit een mis-
selijke streek. Daarom wenst hij

Nelleke een troostprijs te doen toe-

komen.
Het moet nog vermeld worden,

dat de jury meent"" cfaT ïïi het\ni-
gelopen jaar op het gebied van do
praktische humor zeker vorderin-
gen worden gemaakt, hetgeen uiter-

aard tot verheugenis stemt,
' Aldus, Zandvoort, 2 april 1965

Jury van het 1 aprilcomité

Bert Haanstra, voorzitter

Mies Bouwman, lid

Peter van Campen, lid

Jan Monnikendam, lid

Han Mulder, lid

Of tenslotte de heer Edo van Tel-
terode, secretaris van het 1 april-

comité een „echte" brief heeft ont-
vangen van pater Sebastian van
het Paaseiland, waarin deze hem
complimenteerde met het Paasei-
land beeld in -Zandvoort en hem
daarvoor namens de zevenhonderd
vijftig eilandbewoners dank bracht
zal naar ik hoop, ook hedenavond
blijken.

Hij heeft inderdaad zulk een brief

met een echte Chileense postzegel

en een Chileens poststempel, maar
of de brief echt is? Edo van Tette-

rode goed kennende ?? zullen

we het vermoedelijk vanavond wel
aan de weet komen!

Bronchïletten
Hoestdrank in tablet.vorm.95ct

ZANDVOORTS
GEMEENTEREKENING 19G3

De gemeente ontvanger van Zand-
voort heeft het college van B. en W.
de gemeenterekening over het jaar

1963 aangeboden. Het werkelijk
netto nadelig saldo geeft een bedrag
aan van ƒ 211.240,27.

Rekening houdende met diverse
uilkeringen van Rijkswege over dit

boekjaar, welke nog niet definitief

werden vastgesteld en een na-uit-
kering van het Rijk in de politie-

kosten, mag worden verwacht dat
dit nadelig saldo voorlopig zal ver-
minderen tot ƒ 98.240,27.

De Kapitaalsdienst sluit met een
batig slot van ƒ 575.789,96. De saldi-

reserve bedroeg ƒ 524.282,26.

De investeringen, met inbegrip
van die voor de woningbouw verg-
den een bedrag van / 1.175.346,56.

Op de investeringen werd afge-
schreven tot een bedrag van ƒ 918.

668,15 en de boekwaarde ervan be-
droeg per 31 december 1963 ƒ 20.

730.556,11.

Op de geldleningen werd in 1963

afgelost een bedrag van ƒ 604.827,

37, het restant der lopende leningen
bedroeg aan hel einde van het boek-
jaar ƒ 18.530.716,57.

De gemeentelijke reserves namen
toe met ƒ 7.669,11 en beliepen teza-

men met de saldi-reserve bij de
sluiting' van de dienst 1963 ƒ 1.774,

902,96.

Het gasbedrijf gaf een winst van
/ 72.734,83 tegen ƒ 99.215,98 in 1962,

het waterbedrijf leverde aan winst
/ 29.175,61 tegen ƒ 45.468,04 in 1962.

Het badbedrüf bracht een verlies

van ƒ 5.072,59, (in 1962 ƒ 4.820,86).

Aan de gemeentelijke instelling

voor maatschappelijk . hulpbetoon
werd een subsidie verstrekt van
ƒ 229.749,66 tegen ƒ 244.613,98 in '62.

SOCIêTEIT „VOOR ANKER"
Op uitnodiging van de bejaarden-

sociëteit „Voor Anker", komt de
bekende acteur Hans Tiemcijer ver-
zetsgedichten uit Europa voordragen
op vrijdag 9 april a.s. om 14 uur, in

restaurant Zomerlust. De toegang
voor bejaarden is geheel gratis.

HUMANISTISCH VERBOND
Heden, vrijdag 2 april, belegt de

Gemeenschap Zandvoort van hot
Humanistisch Verbond, een open-
bare vergadering in het Gemeen-
schapshuis, aanvangend om 8 uur.

Dr. G. Stellinga uit Utrecht hoopt
daar te spreken over het onder-
werp: „De veranderde plaats van
het gezin in de maatschappij".

Radiatoren en
Plintverwarming

«TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Dranken bestellen? OAflO
Brokmeier bellen! L\J\JL

\KRQcnm
/

V kunt toch ook rekenen en

vcrr;rl\iken !

20% KORTING
op alle

stoomgoedcren

mits gebracht en eehaald bö

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

Ook voor stoppage

VOOR

TAPEFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

S«rie

1964

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ19,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 189,— ƒ 99,-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Bodköid Het nieuwste hotel aan de kust

Boulevard Paulus Loot 1, Tel. 4941

CosUtaIn de Hotel Ear
1

' <

en Indonesische zaal

entertainment

WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Iedere vrijdagavond : „SATURNE-SURPRISE".

Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bel

Vrijdag-, zaterdag" en zondag 's avonds
optreden van .het SATÜRNE-TRIO.

Geopend:

's Zondags van 3-7 en 8-2.30 u.

Overige dagen van 5-2 uur.

héfëri haar-

j.yèrzorgër

$Hrf0Xm
Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

'• Maandags gesloten.

Moot de hieuwsU

modellen 'G4-'G5

SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Beter slaagt

U bij

„'t Ihtcweuef'
Stationsplein 15 - Telef. 3346

voor:

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

r
HOTEL BOUWES
Annex CABAREB? EJCTASE

ZANDVOORffi
Het gehele jaar, ge.ope.nd

Zaterdag 2 en Zondag 4

april, 8.30 uur:

Het Italiaanse orkest

I Perugini
*

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

Jeff
imitator

Kinga & Victor
Acrobalic dances

•
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

in ii ^

/$*>.

4 april

5de PASSIE ZONDAG
„Mij dorst".
Evang. Johs. 19 : 28.

Passie-avond dinsdag 6 april

in de Gcr. Kerk.
Spr. Ds. J. H. Haan,

Evang. Luth. pred. te Leiden.

Slachting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand

april 1965, elke vrijdag-,
zaterdag- en zondagavond

Het populaire T.V.-Radio
Dans- en Showorkest

Hans Overmeer
met zijn

Holland-kwartet

Auto huren

Of" per dag
Model '64 en '65.

Taunus, Simca, V.W. de Luxe

DE SCHELP
TEL. 4781



WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 Tel. 02507 - 2002

KMEIER" A° 1896
Dè speciaalzaak in vvynen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wünaanbiedingen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 TeL 402 70

ü willen 50.090 nieuwe klanten winnen

rijzen
ïïïCïRIÜÏSl

LieMraumilch l.98

apueijners ./« 40
rikoienjam .-w i— 79

flacon inhoud

500 cc.BkeWddel
Ylfl&ïl melk, puur en ^JP
'%&VASi extra bitter ffB?

fpl ff%Jm gelardeerd

voor

Appelsap

100 gram

.grote fles

Eookwirsf
eïrepen

BUnboter-
14 stuks WS9

1?r250 gram

Macaroni

—

^ 500 enm <

Witte Bloem „ma*ST Sinaasappelsap

.

Haring in,oma«onsa„s_3bllkBB Tomatensoep üi
b

.

Knackebrëd *„*,,__ P^

Fruittellass^cn-3 r„i48 Pecannoten_^k2SOg™n<

fè pak44 Rode Bessen-S—.mif blikjes

Hollandse—l/l blik §ÏP«y W1IÏ6 IT©Pvr busje 25 gram

i^w 19 WaskniiperSbou, :(
5ostuks)

üüf&ete l?5 Leverkaas. -.100 gram

3 stuks48 AH-Schuurpoeder grote h.
chocolade niet caramelvulling

•,ii.

Wij willen 50,000 nieuwe klanten winnen

premies

NIEUW!
Stevige HUISHOUDTRAP
Met fors platform op 1 10 cm hoogte Royale

bcukehoutcn treden met anti-slip strips

Doorlopende beugel voor extra steun Em-
merhaak Zeer stabiel Neemt opgeborgen

weinig ruimte in

PMC-Glubpriis ƒ32."
Beuelmtmmei 460 - in PMC-cheques.

Vergelijkbare nuikclnani(kf49 -.

Leveibaar vanaf 5 april a s

Prachtige JEUGDBOOT
Geheel zeil- en roeiklaar Gemaakt \an

Bruynzeel hechthout Getuigd met 3,3 m-
katoencn zeildoek Ophaalbaar midzwaard,

uitnecmbare roeibanken, sterke riemen en

opklapbare dollen Geschikt voor montage
buitenboordmotor tot 3 pk Totaal gewicht

boot (mcl tuig) 35 kg Aflevering af werf

Breukelen Bij expeditie f 25 - kosten

E*MC-Glubprijs /393>-
Beneln 420 waanan f 52.- in PMC-chcques

Vergehjkbai e wmkelnaaulef525 -

'm~*~-™°rT~ j" iZaMm woensdag 7 apnl)

Weekaanbiedmg (t/m w
g„jkgeunge Schots»

melange -Jm
pakje 100 «ramW

_

Fantastisch verzorgde REIZEN
15 dagen COSTA BRAVA. Naar Tossa de
Mar Geselecteerde, prima hotels, vele e\cur-

Me-mogelijkhcdcn, ideaal strand Vertrek elke

Zaterdag om de 14 dagen vanaf 22 mei tot

11 september

E>MC-CIubpir>ïjs ƒ495.-
16 dagen TUNESIË. Incl rondreis. U ziet

oases, kashbah, woestijnen, Romeinse ruïnes

en u hebt 5 luierdagen aan een zonovergoten
slrand Een droomreis per KLM Vertrek-

data 8 april (volgeboekt), 20 mei, 16 septem-

ber en 7 oktober /•.«.-_*™PMC-eiubprijs j 895.'
18 dagen 1SR\EL. Incl excursies, boottocht

op meer van Tibenas en Rode Zee en vlieg-

reis vanBeersheba naar Eilat Bezoeken o a

aan Jeruzalem, Beersheba en een moderne
kibboets Een ideale vakantie

'

PIViC-CIubpi»ijs/12®7.-
Ovcngc PMC-reizen ITALIË (15 dagen
Tyrrhecnse kust) f695.-; USA/CANADA
(21 dagen incl rondreis) f2.885.- MEXICO/
USA (21 dagen mcl rondreis) f3 695 -.

Voor alle PMC-rcizcn moet f26- in PMC-
chcques worden voldaan, de rest contant

Voor kinderen tot 10 jaar verlaagde prijzen

Vraag in de AH-wmkel het PMC-Rcaplan '65

Olympic WERPHENGELS
Holglas, licht, sterk, met prachtige actie.

Werphengel (>oor binnermater) met molen.

Lengte 2,10 m, wcrpgewicht 10/20 gr Kur-
ken handvat, chroommontagc, gebronsde
rcclringcn Wcrpmolen 3 1 2 gr Extra spoel

PMC-ClubpPBÏs ƒ44.-
Beslehiummcr SS0 - in PMC-cheques.

Veigehjkbaie \utikelnaardef65-

Zeclicngel met wcrpmolen. Lengte 3,60 m,
vverpgewicht 60/100 gr Houten handvat,

chroommontage, inklapbaar start-oog,

scnrocfreclhouder Wcrpmolen - 538 gr

PMG-Glubprgjs ƒ77.-
Besteln SS5 waarvan f 52.- in PMC-cheques.

Veigelijkbare \unkel»aaidefl25 -.

RoyaleJCOELTAS
Met hengsels en sterke lange rits Buitenzijde

van gedessineerd plastic, binnenzijde isole-

rend materiaal, overtrokken met wit plastic.

Incl twee Vnesella koelelementen Houdt
dranken de hele dag heerlijk koel

'

Vncsella's kunt u ook opkoken om de tas als

thermostas te gebruiken Handig is ook het

nieuwe plasticétui aan de onderzijde van het

deksel, waarin beide Vricsella'sprccies passen.

PMC-Clubprijs ƒ15.-
Beslelnummer 850 - m PMC-cheques.

Vergelijkbare winkelwaardef25 •

De PMC- Voorjaarscatalogus is uit. In fraaie

kleuren gedrukt Met een gedetailleerd over-

zicht van alle PMC-premies, met voor elk-

wat-wils Vergeet met een exemplaar uit de

AH-winkel mee te nemen De moeite waard!

mete0 zonder naad
* —^**"*^ Alle artikelen met Albert HeQn's onvoorwaardelijke kwaliteitsgarantie

Heijn
waliteltsgarantia ^W

Zaterdag:

Bij aankoop i au oiizo reeds voordelige zeer

gioto bus HAARLAK van ƒ2,95, ten

HAARBOKSTEL van ƒ 1,50 voor 75 cent

Ecu zak gekleurde WATTEN BOLLETJES,
van 95 voor 70 CENT.

Parfumerie

~M&3£#£.

Haltesifcraat 53 Telef, 3449

Doposilaire van: Stendhal, Ellen Betrix,

Marbeil,. Dr. van der Hoog en Flor-Mar.

Bü iedere aankoop GRATIS MONSTERS.

AlEes



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUXOMATEN

I |Ap I I p Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

Mededeling
Ondergetekende, mevrouw V. Tump - Honen,
deelt door deze mede, dat zij haar SLAGERIJ
„LA VIANDE", Kleine Krocht 1, heeft over-
gedaan aan de

Gebroeders NIELEN
Zij dankt haar geachte clientèle voor het ge-
durende vele jaren genoten vertrouwen en
beveelt haar opvolgers van harte bn U aan.

V. Tump-Honen.

Zandvoort, 2 april 1965
Kleinei Krocht 1.

|M HETROZEKRUISERS
rfyÖw GENOOTSCHAP™ LEZING

In de bovenzaal van Hotel Bouwes
donderdag 8 april, aanvang 8 uur

Onderwerp:
IN DE SCHADUW VAN DE STOA.

Griekse wijsheid opnieuw belevendigd.

Muziekschool „MUSETTE"
Liicellestraat 6G (1) - Amsterdam-West

geeft accordeon-
en gitaarlessen
Accordeons tcstcursus

3 maanden gratis accordeon mee naar huis

Pianolessen voor beginners

Privé en clubverband. Tel. (020) 162714

JA!
Het is waar, dat een

goed horloge
.alleen te vinden, is bij Uw

1

HORLOGER

Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

JJurwerkspeciaalzaak

BEJAARDENSOCIëTEIT „VOOR ANKER"

Vrjjdag 9 april a.s. 2 uur, in „Zomerlust"

Verzetsgedichten uit Europa
voor te dragen door de acteur

Hans Tiemeijer
Toegang vrij voor alle bejaarden. Zaal open
half twee. Geen toegang voor kinderen

Geen ijs. geen water
maar:

Verse braadkippen
voor lage prijzen

BRAADKIPPEN
POULARDES

,

SOEPPOULET
KIPCARBONADE
BRAAD POULET
MAAGJES OF NEKJES
HELE KD? AAN 'T SPIT

f 1,98 per 500 GRAM
ƒ 1,98 per 500 GRAM
ƒ1,75 per 500,GRAM
/ 2,25 per 500 GRAM
ƒ 2,25 per 500 GRAM
ƒ 0,75 per 300 GRAM

ƒ 3.98

Natuurlijk weer bq:

POELIERSBEDRIJF
GAS van BENTEN

Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERD3URVERZORGER

Specialist in klassieke meubclstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
'

' TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ 7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m»

Feestelijke heropening
op woensdag 7 april 10 uur v.m.

Slagerij Gebr. NIELEN
v.h. LA VIANDE - KLEINE KROCHT 1

Speciale Openings reklame
VARKENSVLEESRUNDVLEES

500 gr. Mooie Borstlapjes 2,28

Riblappen 2,88

Magere lappen 3,18

stukje Lende of Rosbief 3,48

OsseStaart Uitsluitend btf vlees 0,98

II

II

II

II

II

II

Uitsluitend Gemest blank Kalfsvlees

500 gr. Cotelet 2,78

„ „ Mooie Lapjes 3,38

„ „ stukje Ribstuk 3,98

500 gr. Zeer mooie doorr. lapjes 1,68

Schouder Carbonade E£Me 2,18

Ribcarbonade 2,48

Haascarbonade 2,78

Magere fricandeaulapjes 2,98

stukje fricandeau 3,28

ii

ii

ii

ii

ii

Cl

II

II

II II

Vlug klaar artikelen

500 gr. Sausijsjes

„ „ Verse Braadworst

3 Slavinken

3 Biefstuk Tartaars

3 Fricandellen

1,98

1,88

0,98

1,48

0,98

Vers Hollands Paardenvlees

500 gr. Magere lappen 2,68

Rosbief lappen 2,98

Rosbief of Lende zeer maïs 3,08

250 gr. Zeer malse Biefstuk 1,98

ii

ii

ii

ii

SPECIALE RECLAME
voor een goed belegde boterham

150 GR. MAGERE HAM 0,88

150 GR. PALINGWORST 0,68

150 GR. PARIJSE BOTERHAMWORST 0,68

HELE PAARDENWORST + 400 GR. 0,98

250 GR. GEKOOKTEWORST 0,68

ALS SPECIALE
KENNISMAKING

150 gr. Gebraden Gehakt 0,25
Bakje heerlijke Vleessalade 0,25

Uitsluitend bij aankoop van vlees

Autoverzekering
en financiering

J. S. FOLKERS
Dr. Schaepmanstraat 1
Hoek Brederodestraat
Tel. 1580 - b.B-B. 3288

Speciaal voor Uw
auto-, motor- en
bromliotsvaraalcaring

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. YERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Het aangewezen, adres voor Zandvoort
en omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Fuch, Sparta, Zundapp, Union,

Krcidler, Mobilettc, Rap, N.S.U.

De nieuwe modellen 1965 uit voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Vraagt een proefrit.

MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

WU vragen Uw speciale aandacht voor de zo
juist gearriveerde FRANSE RACEFIETSEN

tegen uitzonderlijk lage pjjs.

Vraagt demonstratie.

AAN IEDER HUIS IN ZANDVOORT EEN VLAG!
van 30 april t.m. 5 mei a.s.

Wij ontvingen een

speciale aanbieding vlaggen
compleet met stok en houder en/of wimpel.

By inschi-yving vóór 15 april a.s. 20°/o korting'.

Vraagt inlichtingen bij:

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321 - ZANDVOORT

Dinsdags gesloten.

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdsohr. 5 et; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.deken
10 et ; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et, alles per
kg. Herenschoenen 25 c; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van. ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur goopend.
WU zjjn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (by
geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

SCHOONMAAKTUD!
Verkoop van verf, glas, behang

en huishoudelijke artikelen.

Vlug, netjes en goed,

als Dannenburg het doet!

Vraagt vrijblijvend offerte.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 2457

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zjjn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 321 33.

METSERS Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 -Teloor, 2150



ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE

Voetkundige
SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE

Pedicure - Manicure
Massage

ZEESTRAAT 33

Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

mK/fflÊïïSi

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1934 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652«»
OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN

Auto-verz., W.A.-verz.,
Brand-verz. etc. etc.

Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

ANTENNEBOUW en CA.
Systene. Slecht beeld, of

T.V. antenne defect. Bel
dan direct Zandvoort 4109.

2e progr. compleet met
antenne ƒ 160,—

.

Voorjaars aanbieding:
losse schemcrlampkappen

v.a. ƒ 4,95

Firma Schuilcnburg
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

TE KOOP slaapkamer-
ameubelemcnt, huiska-
merameublement en di-

verse goederen. Savohrin
Lomanstraat 4, telefoon
4403 of 3894,

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt,
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et, lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

PATISSERIE THELIA,
Thorbeckestraat 5, vraagt
2 nette SERVEERSTERS,
voor het seizoen. Tevens
AFWASSER voor de Paas-
dagen. Tel. 3390.

GEVRAAGD: VERKOOP-
STER en LEERLING-VER-
KOOFSTER. Spar Zelfbe-
diening, Zeestraat 64, Tel.

2483.

SCHOONMAAKTIJD
wij ontvingen een geheel
nieuwe sortering huis-

kamervcrlichting, kronen,
ganglantaarns, enz.

Firma Schuilenburg
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

2*1 &tet.,,

2£te mbé&t vit'

A. G. SLINGER
Gcdipl. opticien

Erkend ziokenfonds-
loverancier.

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395

ANWB
filmavond
Op deze avond zullen enige interessante films

worden vertoond, die betrekking hebben op
toerisme en verkeer en welke ongetwijfeld

bij U in de smaak zullen vallen. Aan de hand
van een serie prachtige kleurendia's, zullen

/J~LP-\fQj\fi^/\ de veelomvattende werkzaamheden van de

O^O J^JTOjfVjT ANWB worden toegelicht. Een bescheiden

expositie in de zaal zal U een indruk geven van

Zandvoort c' e Srote verscheidenheid der bondsuitgaven.

dinsdag 6 april Gaarne, zul/en wij' ook Uw vrienden en kennissen

Café "Zomerlust" op deze avond welkom heten. Toegang vrij.

Kosterstraat 5 Personenbenedendeleefcijdvan18jaarhebben
Aanvang 8 uur zonder geleide geen toegang

*
«*

*
*
*
*

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Jranjeslraat 7 - Tel. 2327

Openbare verkoping

Notaris J. W. J. HALLO
te Haarlem, Nieuwe Gracht
53, zal op donderdag 15
april 1965 n.m. 2 uur m
het „Notarishuis", Bilder-
dijkstraat 1 te Haarlem,
publiek verkopen:

a. het huis met schuur on
erf aan het Kerkdwars-
pad 8 te Zandvoort,
groot 63 centiare, ge-
heel vrij van huur.
Vaste lasten ƒ 59,78 per
jaar. Aanvaarding na
betaling der koopsom
vooit of op 26 mei 1965,

ontruimd en vrij van
huur (behoudens vesti-

gingsvergunning).

b. het huis met schuur,
erf en tuin. aan de
Oosterparkstraat 10 te

Zandvoort, groot 1.72

are, verhuurd voor ƒ70,-

per maand. Vaste lasten

] 165,73 per jaar. Aan-
vaarding in genot van
huur bij de betaling
vóór of op 26 mei 1965.

Bezichtiging di. en do. 2-4

uur. Inl. bij gen. notaris
Tel. 10493.

Interieur.»?
PEJUIST€V€RUCHT!NÖ

"

Schuilenbur
GROTEikRQCHt 5(7^.,;.>

TEL;2$7A ZANDVOORT

Met spoed gevraagd: Nette
WINKELJUFFROUW

Bakkerij M. Keur, Diaco-
niehuisstraat 36, Tel. 2404

VOOR UW 2e NET
Geheel verzorgd.
met garantie.

Antennebouw.
T.V. te huur,

óók voor badgasten!
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

MEISJE GEVR. per 15

april of 1 mei, ter algehele
assistentie in pension-
bedrijf. Aanm. Pension
Carlton, Haarlemmerstraat
76, Zandvoort.

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Korthof, Zuiderstr 13a

Zoekt V een BABYSIT?.
Bel 2472!

GEVRAAGD voor het sei-

zoen : een kamermeisje,
van 8.30 - 15 uur en een
KEUKENHULP
Hotel Interla'ken,

Van Speykstr. 20, Tel. 2966

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

Voorjaars aanbieding:
Wandlampkapjes v.a. 1,95

Firma Schuilenburg
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

Wasmachine oud of stuk?
Wij ruilen deze in bij aan-
koop van een nieuwe Velo
wasmachine of combinatie.
Deze week nog bij U thuis.

Betaling in overleg.
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

WEG GRIJS HAAR
Crème Marchal geeft haai-
de natuurlijke kleur. Grote
tube (voor half iaar) ƒ 3,75.

Kleine tube ƒ 2,40. Speciaal
borsteltje ƒ 1,50.

Gratis folder krijgt U bij:

Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

WACHT NIET LANGER!
Als U toch van plan bent
om een Velo wasmachine
of combinatie te kopen.
Bel dan even op en U heeft
morgen al dit wasgenot in

huis.
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

Voorjaars aanbieding:
slaapkamerplafoniers

v.a. ƒ 11,75
Firma Schuilenburg

Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

GEVRAAGD
WINKELMEISJE

Firma Schuilenburg
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

TE KOOP: WANDEL-
WAGEN met kap, z.g.a.n.

Vondellaan 41zw.

Adressen gevraagd voor
OVERNACHTINGEN in
onmiddellijke omgeving
van Haarlemmerstraat of

Dr. Gerkestraat. Opgave
aan Pension Carlton, Haar-
lemmerstraat 76, Tel. 2725

HOYNG's Geschenkenhuis
Raadhuisplein 3 - Zandvoort - Tel. 2004

vraagt verkoopster

en leerling-verkoopster

vijf daagse werkweek.

Gemeente Zandvoort
Bij de dienst van Publieke Werken wordt ge-
viaagd een mannelijke of vrouwelijke

administratieve
kracht
voor het verrichten van eenvoudige werk-
zaamheden op de afdeling boekhouding.

Bekendheid met de bediening van een boek-
houdmachine strekt tot aanbeveling. Salaris:
afhankelijk van leeftijd en ervaring van ƒ 365,

—

tot f 593,— per maand. V.a. 23 jaar minimaal
/ 35,90 huurcompensatie. Van toepassing zijn:

studie-spaar-verplaatsingskostenregeling.
Sollicitaties: onder vermelding van leeftijd, er-
varing e.d. binnen 14 dagen aan de directeur
van publieke werken, Raadhuisplein 4, Zand-
voort.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

«LEBRU»

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12

t.o. Consultatiebureau

TE
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Zandvoorts gemeentebestuur
in de bezettingstijd

Ons verhaal over de bezettings-

tijd in Zandvoort zou niet compleet
zijn, wanneer ik ook niet enige aan-
dacht besteedde aan de gang van
zaken bij' ons gemeente bestuur in

deze moeilijke jaren.

Ik meen - om U daarvan een juist

beeld te bieden niet beter te kun-
nen doen, dan het citeren van en-
kele gedeelten uit een verslag, dat

onze gemeentesecretaris, de heer W.
M. B. Bosman maakte, nu 'tien jaar

geleden, zulks op verzoek van het
bevrijdingscomité, dat in 1955 de
speciale feesten voorbereidde.
De heer Bosman onderscheidt in

dit gemeentelijk beleid de volgen-'
de drie punten:

1. 10 Mei - 31 Augustus 1941, de ge-
meenteraad was toen nog in
functie.

2. 1 september 1941 - 18 november
1942, de burgemeester, de heer
H. van Alphen, bestuurde toen
de gemeente, waarnemende de
taak van de gemeenteraad.

3. 18 november 1942 - 5 mei 1945,

het volledige N.S.B, bewind.

10 mei 1940 - 31 augustus 1941

Op de dag, waarop Nederland in

de oorlog betrokiken werd kwam het
college van burgemeester en wet-
houders 's morgens om. 8 uur in

vergadering bijeen. Burgemeester
van Alphen memoreerde blijkens
de notulen de ingetreden oorlogs-
toestand, welke het . gemeentebe-
stuur voor vele moeilijkheden zou
plaatsen. Spreker was er van ovei-
tuigd, ten volle op de hulp van de
wethouders te kunnen rekenen.
Spreker zou omtrent alle zaken zo-

veel mogelijk overleg plegen met
de leden van het college en in be-
paalde gevallen tot werkverdeling
overgaan. Wethouder Slegers werd
belast met de voedselvoorziening,
terwijl wethouder van der Moolen
de financiën wel in het bijzonder
wilde beheren. Als spreker niet

meer als zodanig ikon optreden, zou
de leiding bij wethouder Slegers
berusten en deze zou, zo nodig, wor-
den vervangen door wethouder van
der Moolen.

Het college zag de moeilijke si-

tuatie koelbloedig onder de ogen en
nam aanstonds een aantal maatre-
gelen. Zo werd besloten aan de 'le-

veranciers en winkeliers van levens-
middelen aan te zeggen dat aan de
klanten per dag slechts de levens-
middelen, nodig voor één dag moch-
ten worden verkocht. (De burge-
meester zou er zorg voor dragen dat
de burgerwacht zo nodig de politie

zou assisteren om bestorming van de
winkels tegen te gaan), alle moeite
te doen om kasgeld te verkrijgen
van de N.V. Bank voor Nederlandse
Gemeenten, de kelder van het raad-
huis te versterken, alsmede die van
het gebouw voor publieke werken,
de- sirene van het pompstation der
riolering te doen gebruiken voor de
luchtbeschermingsdienst, met het
maken van sohuilloopgraven te

wachten tot een beeld kon worden
verkregen van de ontwikkeling van
de toestand. (Er bestond geen be-
zwaar tegen dat particulieren af-
zonderlijk of groepsgewijs schuil-

gelegenheden maakten), het perso-
neel der reiniging zoveel mogelijk
te reserveren voor de luchtbescher-
ming, to verbieden, benzine te ver-
kopen, tenzij met schriftelijke toe-

stemming, door of namens de bur-
gemeester gegeven; wethouder Sle-
gers zou maatregelen nemen opdat
onmiddellijk een telling zou worden
gehouden van het in Zandvoort aan-
wezige levende vee; drie ontvangst-
posten in te richten voor de van
elders te evacueren bevolking; de
scholen niet te sluiten, doch de ou-

ders vrij te laten om hun kinderen
al dan ndet naar school te zenden.
De openbare bewaarschool te

sluiten.

Op 13 mei werd nog besloten voor
ƒ 50.000,— noodgeld te doen druk-'
ken en de burgemeester te machti-
gen ten dienste van de evacuatie

ƒ 20.000,— op te nemen. In het ka-
der van het evacuatieplan was
Zandvoort namelijk aangewezen om
inwoners van Bussum op te nemen.
De ontvangst van de geëvacueerde^
was tot in onderdelen georganiseerd
Het snelle verloop van de krijgs-

verrichtingen maakte deze evacuatie
evenwel overbodig.
De gemeenteraad kwam op 17 juni

voor het eerst in oorlogstijd bijeen.

Bij de opening van de vergadering
sprak burgemeester van Alphen van
een plechtig ogenblik en gaf uiting
aan zijn gevoelens van dank voor
de waardige houding van Zandvoort
in de toen voorbije stormachtige
periode. Spreker wekte de raad op,

eendrachtig deel te nemen aan op-
bouwend werk. Leden van de raad
waren de heren van der Moolen,
Kerkman en Suerink (S.D.A.P.), Elf-
fers en Bolwidt (Gem. belang)' Sle-

gers en Vader (R.K.S.P.), van d<ïr

Werff en Joustra (C.H.), Kemp (A.

Z.B.) en Molenaar en Kuiper (groep
Molenaar), er was een vacature door
het overlijden van -de heer van
Toombergen (groep Molenaar).
De raad verrichtte zijn taak met

voortvarendheid on wijze zelfbe-

perking^. De vergaderingen waren
van^ korte "duua?; de 'discussies bïeven'
beperkt. De begroting voor 1941
werd op 20 November 1940 vastge-
steld in de tijd van nauwelijks een
half uur.
Op 24 juli 1941 werd burgemees-

van Alphen in zijn woning door de
W.A. gemolesteerd omdat hij tracht-
te te verhinderen! dat zijn üuis met
biljetten van de V-actie werd be-
plakt-. De gemeentepolitie was spop-
dig ter -plaatse om de indringers te

verdrijven, maar kon niet voorko-
men, dat een groot aantal ruiten
werd vernield, meubilair werd be-
schadigd en de burgemeester werd
gewond. De burgemeester kon ech-
ter op 28 juli weer de raadsverga-
dering presideren.

(Wordt vervolgd).

OECUMENISCHE AVOND
Op dinsdag 6 april wordt in de

Gereformeerde kerk te Zandvoort
aan de Julianaweg, een oecume-
nische gebedsdienst georganiseerd
door het Oecumenisch contact van
de Zandvoortse kerken.

Bij deze gebedsoefening zal de
liturgie verzorgd worden door Ka-
pelaan J. Veldt uit Zandvoort,- ter-
wijl de overdenking wordt gehouden
door Ds. H. J. A. Haan, evange-
lisch-Luthers predikant te Leiden.
Muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door Rob Sauveplanne, piano
en Louis Schuurman, viool. Zij zul-
len gedeelten uit de Mattheüs-pas-
sion ten gehore brengen.

De dienst vangt aan te 8 uur in de
avond. Een ieder, wie de taak van
de eenheid der christenen ter
harte gaat, is welkom.

De kostenbegroting van de feestelijkheden

De kosten van do feestelijkheden

van 30 apiil tot en met 5 mei a.s.

zijn thans door hol comité begroot
op totaal ƒ 12.500,—. Zoals U elders

in dit blad zult hebben gelezen
heeft de gemeenteraad dinsdag-
avond j.1. besloten een subsidie be-
schikbaar te stellen van / 10.000,—

,

waarmede het comité dus een flinke

financiële ruggesteun heeft mogen
ontvangen. De gehouden financiële

actie onder de burgerij leverde een
bedrag op van ruim f 1500,—, zodat
het comité nog ongeveer ƒ 1000,

—

ontbreekt. Daarom willen wij nog-
maals de aandacht vestigen op de
mogelijkheid voor het schenken van
extra giften, waarvoor een aparte

rekening Z 279 is geopend bij de
Algemene Bank Nederland N.V.,

alhier. Zij, die hiervan gebruik
wensen te maken verzoeken wij bij

de storting te vermelden: „Voor
comité bevrijdingsfeesten 1965". Het
comité mocht intussen reeds een gift

ontvangen en wel ten bedrage van
ƒ 250,—.

Etalage-zoekwedstry d.

Voor de etalage-zoekwedstrijd
voor de jeugd, die in het kader van
de bevrijdingsfeesten zal worden
gehouden, blijkt \bij de middenstand
reeds een behoorlijke belangstelling

te bestaan. Ruim 50 personen ver-
klaarden zich al bereid hun etalage
van de winkel voor deze wedstrijd
beschikbaar te stellen. Het is de
bedoeling, dat binnenkort de ove-
rige winkeliers — dus ook die,

welke geen lid zijn van één dei-

plaatselijke middenstandsverenigin-
gen — zo nodig nog zullen worden
bezocht. Natuurlijk kan men zich

ook zelf aanmelden, hetgeen een
besparing van tijd en moeite voor
de organisatoren zal betekenen.
Zulks kan geschieden bij de heren

H. L. Hildering, Thorbeckestraat 40
(tel. 2755) en J. P. J. Seijsener, Hal-
testraat 23 (tel. 2159). Desgewenst
kunnen bij deze adressen ook nadere
informaties worden verkregen.
Besloten werd van iedere deel-

nemende winkelier een bijdrage in

Yo<|r
ontspiegelde brilleglazen

Brillenspecïalist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174

Erkend fondsleverancier
Glazen op dok*fers.yoorschrift
gefieel zonder kosten.

HALTESTRAAT 5

Op njonturen
vastgestelde vergoeding.

DAMES, WIJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

750 gram Schoudercarbonade f 3,95
500 GR. LENDE-ENTRECdTE f 4,50

500 GR. DOORR. OSSELAPPEN ƒ 2,75

500 GR, RIBLAPPEN ƒ 3,75

500 GR. SCHOUDERKARBONADE ƒ 2,75

250 gr. gekookte worst 95 et. 150 gr. pekelvlees . . .

.

98 ot.

250 gr. leverworst .. .. 80 ot. 150 gr. gelara. lever 98 et.

150 gr. ham 98 et. 150 gr. gebr. gehakt 68 et.

1S0 gr. Gebr. Frioandeau ƒ1,25 150 gr. pork 65 et.

150 gr. Cervelaatworst 85 et.

Wti leveren U thans gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten .

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

de kosten te vragen van ƒ 2,50, welk
bedrag tegelijk bij de aanmelding
moet worden voldaan.

Allegorische optocht.
Wij willen ook nog herinneren aan

de allegorische optocht op de be-
vrijdingsdag, waaraan praktisch
iedereen kan meedoen. Vooral
wordt ook op de plaatselijke ver-
enigingen een beroep gedaan zich
voor dit evenement op te geven.
Zoals bekend vereist een dergelijke
optocht een gedegen voorbereiding
en daarom zouden wij willen vra-
gen met de aanmelding niet al te

lang te willen wachten. Men kan
dit doen bij de heren C. J. Paap,
Burg. Beeckmanstraat 33, tel. 4755
en S. C. S. Rijper, Zandvoortselaan
14, tel. 4132.

Feestmiddag bejaarden.
Naast de rijtoer voor gehandicap-

ten, waarvoor particuliere autobe-
zitters worden gevraagd hun auto
beschikbaar te willen stellen en dit

kenbaar te maken aan mej. E. Kor-
ting, van Lennepweg 18, tel. 4428,
zal onder auspiciën van het comité
op 5 mei ook nog een feestmiddag
voor de bejaarden worden georgani-
seerd in „De Schelp". De . exploitant
van dit etablissement, de heer G. R.
Groot, verleent hiervoor zijn volle
medewerking. Een programma is in

voorbereiding.

GROOT FEEST IN DE
„WIM GERTENBACHSCHOOL"
De Wim Gertenbachschool had het

dit week-end (27 maart en de dagen
daarop volgend) enorm druk. Op
zaterdagmorgen begon het feest met
een concert, gegeven door het Zuid-
hollands Orkest.
Burgemeester en Wethouders,

Mevrouw Van Fenema en de leden
der Oudercommissio woonden het
concert bij en genoten, met de leer-
lingen, van een zeer bizondere en
instructieve manier van musiceren.

's Middags om half vier werd de
markt, die in de aula was gevestigd,
geopend. De leerlingen verkochten
er in zelf gemaakte stalletjes hun
producten. Er stond zelfs een com-
plete haringkar. Ook de dancing en
en het restaurant begonnen veel
mensen te trekken. In het restaurant
dat ingericht was in twee lokalen,
werden zeer goede zaken godaan.
Velen verbaasden zich over de kwa-
liteit van de foto's, die in de foto-
tentoonstelling te zien waren. Dit
geheel maakte een zeer verzorgde
indruk. Op voorstel van de heer en
mevrouw Van Fenema, zal deze ten-
toonstelling ook nog gedurende het
week-end van 3 en 4 april te zien
zijn in de aula van de school en wel
op zaterdagmiddag van 4-6 uur en
op zondagmiddag van 3-6 uur.
De heer Bruin, 'dio met de leer-

lingen de foto's vergrootte, is dan
aanwezig.
Van de opbrengst van deze activi-

teiten werd op maandagmorgen
ƒ 500,— gestort op de rekening van
het Rampenfonds van het Nederl.
Roodc Kruis, om de slachtoffers
'van de' aardbeving in Chili te hel-
pen.
Op maandag- en dinsdagavond

speelde de toneelclub o.l.v. de heer
Swanink „De Huistyran" van God-
fried Bomans, een grappig en vlot

spel, waar oud en jong bizonder
van genoot. Beide avonden werden
met een gezellig dansfeest besloten.

Een en ander is een groot sukses
geworden en een gezellige onder-
breking van het harde werken voor
het examen!!

„JONG ZANDVOORT"
VRAAGT UW AANDACHT
De kinderopcrettevereniging „Jong
Zandvoort" geeft een uitvoering op
zondag 11 april a.s., aanvang 19.45

uur, in restaurant Zomerlust, Kos-
terstraat. Opgevoerd zal'- worden de
kinderoperette „Een dag Khalif",

vrij bewerkt naar oen sprookje Uit

Duizend en een Nacht, door P. A.
Bruinsma. Muziek Ottho Ludwig.

15 JARIG BESTAAN
ACCORDEONVERENIGING
De accordeonvereniging „Zand- 1

voort" viert het 15-jarig bestaan,

met een feestavond in restaurant,

Zomerlust, op zaterdag 8 mei a.s.,

aanvang 8 uur. Vele bekende arlis-;

ten zullen aan deze avond hun me-
dewerking verlenen, terwijl tot be-,

sluit een bal wordt gegeven.

«Het begon met Eva»

De Zandvoortse toneelvereniging
„Wim! Hildering" gaf zaterdagavond
voor een goed bezette zaal in Zo-
merlust tot besluit van het sedzoen
een opvoering van het blijspel „Het
begon met Eva", in drie bedrijven
door Arie van der Lugt.
De aankondiging van een „blij-

spel" is onjuist, cen klucht had beter
geweest, maar er moet dan nog aan
worden toegevoegd een slechte
klucht met flauwe, kinderachtige
grapjes, die wel zeer onwaarschijn-
lijk aan doen en bijna nooit een
glimlach, laat staan een lach, op-
riepen.
Jammer, dat Wim Hildering Lot

deze keus is gekomen. Het was na-
tuurlijk wel bedoeld om het publiek
een aangename avond te bezorgen,
maar heus, dan staan er nog talrijke

goede blijspelen voor het grijpen.

Nogmaals jammer, omdat Wim
Hildering over goede spelers be-
schikt, spelers, die wat in hun mars
hebben en thans gedwongen werden
om als volkomen dwazen over het
toneel te hobbelen. Het is moei-
lijk de inhoud van dit stuk - geba-
seerd op de komst van Hitchcock
in cen pension - na te vertellen. In
ieder geval kwam het erop neer, dat
vier jonge en vier oude vrouwen
plotseling „filmsterren" waren. Ten-
minste, zij deden er de poging voor.

Het gezelschap heeft zich onder
regie van Alie Bol kranig door de
moeilijkheden heen geworsteld,
hoewel er zo nu en dan wel zwak-
ke plekken (het einde van het 2de
bedrijf b.v.) waren. Juffrouw Zede-
koek, de pensionhoudster, kreeg
een vrij goede vertolking van Riek
Kok. De kelner Habakuk werd op
vrij schreeuwerige manier door
Leen Jansen gebracht, die te zijner

verontschuldiging voor de eerste
maal op de planken stond.

Ko Reurts was weer eens terug-
gekeerd. Hij was eerst een goede
landloper en later een goede Hits-
kop, die de lachers op zijn hand had.
Kees Bruijnzeel had het gemakke-
lijk als Albrecht Hitskop, de zgn.

grote man. Rim Kraaijkamp zagen
we voor de eerste maal op de plan-
ken tot ons genoegen. In ieder
geval heeft zij een goede leermees-

JAARVERGADERING
„OEFENING STAALT SPIEREN"
Onder voorzitterschap van dhr.

J. H. B. Brink, vond vrijdag 26
maart j.1. in hotel Keur de jaarver-
gadering van O.S.S. plaats. In zijn

openingswoord bracht de voorzitter
dank aan de technische leiding en
de leden die assistentie verleenden
en wees op de toenemende belang-
stelling voor de lichamelijke opvoe-
ding ook van regeringszijde. De ac-
ties „gymnastiek voor iedereen",
waarmede in Amersfoort zou wor-
den begonnen, hadden ten doel het
Nederlandse volk te wijzen op de
hoofdzaak van lichamelijke oefe-
ning, volgens de voorzitter.

Uit het jaarverslag van de pen-
ningmeester bleek de gezonde finan-
ciële positie van de vereniging, ter-

wijl het jaarverslag van de secreta-
resse de stijiging van het ledental
aangaf en tevens het prachtig ge-
slaagde jubileum ter gelegenheid
van. het 60-jarig bestaan nog eens
in herinnering bracht.
De heren Keukelaar en Oostinga,

resp. leider gymnastiek en leider

volleybal, gaven een uiteenzetting
over hun wijze van werken en be-
spraken de komende activiteiten.

De periodiek aftredende bestuurs-
leden, de heren J. H. B. Brink, voor-
zitter, en.M. Castien, commissaris,
werden bij acclamatie herkozen.
De jaarlijks aftredende commis-

sies werden als volgt samengesteld:

Gymnastiek: Mevr. J. Wardenier-
Vcorn, dhr. E. Keur met twee be-
stuursleden en .leider.

Volleybal: de dames A. v.d. Bos, M.
de Vries-van Duren, M. v. Twil-
lert en dhr. J. Molenaar.

Prop. commissie: de dames N. Stob-
belaar-Brand, Harms en dhr. W.
Gebe.

Kascommissie: de dames J.v.d.Kruk-

Terhorst, A. v.d. Bos en dhr. P.

Bakker.

Vaandeldrager: dhr. E. Keur.

Vlagdraagster: Mej. C. v.d. Kruk.

Nadat de begroting 1965 was goed-

gekeurd, speldde de voorzitter, na
een bloemenhulde, de dames I.Brink

en A. Castien het insigne op ter ge-

legenheid van het 12V2 jarig lid-

maatschap. Voorts huldigde hij een
5-tal leden, die zich zeer verdien-
stelijk hadden gemaakt bij het

waarnemen van lessen.

Nog geruime tijd bleef men ge-

zellig bijeen, waarbij een kleuren-
geluidsfilm over Joegoslavië werd
vertoond, een spelletje kien werd
gespeeld en een dansje werd ge-

maakt.

NIEUWS VAN DE HANZE
De voorzitter van de Hanze ,de

heer J. Seijsener maakt bekend dat

diegene van de Hanze en Handels-
vereniging die nog mee wil doen
aan de etalage zoekwedstrijd van
de kinderen in het kader van do vie-

ring nationaal bevrijdingsfeest, niet

zo lang meer mag wachten met
zich op te geven bij de heer Hilde-

ring in de Thorbeckestraat öf de
heer J. Seijsener in de Haltestraat.

U heeft hiervoor allemaal een for-

mulier gekregen voor deelname,
zoniet dan kunt U zich als nog ver-

voegen bij bovenstaande adressen.

De laatste vergadering van de
beide ver. die onlangs, is geweest
mag wel een succes te noemen
zijn en we hopen in de naaste toe-

komst nog meer van deze vergade-
ringen uit te schrijven, want vooral

de Zandvoortse belangen hebben we
alle twee altijd op de agenda staan,

en daarom is het beter om met die

punten samen te vergaderen.
In de loop van de volgende week

heeft het bestuur van de Hanze
weer ihaar bestuursvergadering, zij

die menen met een voorstel of een
idee te moeten komen, kunnen dit

vroegtijdig inleveren bij het bestuur

ter thuis! Hil Jansen, Wil Kerkman
en Joke Paap waren haar rivalen,

resp. als Bea Janssen, Tuutje Zwe-
zerik en Cootje Zemel. Vooral WjI
en Joke de geroutineerde krachten
van Wim Hildering sloegen een uit-

stekend figuur. Hoewel, het was
zeven jaar geleden, dat Wil Kerk-
man (Elzinga) voor de laatste maal
het toneel betrad.
Marius Bense en Henny Hildering

waren tenslotte echtgenoten, die als

pantoffelhelden door het leven gin-
gen. Zij vielen niet uit de toon.
Het toneel was goed verzorgd

onder leiding van de requisiteur
Arie Kerkman. Hem en vele ande-
ren werd lof toegezwaaid en veel
geschenken aangeboden. Een bal
besloot de avond.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Edgar Arjen, z.v. A. Bol
en A. Elling.

Ondertrouwd: Hensen, A. en Hoog-
vliet, A. W. Rot, M. en Keizer B.
Sepp, P. en Dröso, O. Verkade, K.
en Kerkman, J. T.

Gehuwd: van der Mij e, L. en Ha-
blous. G. W. A.

Overleden: Versélewel de Witl Ha-
mer, J. A. C. L. oud 73 jaar, ongh.

Geboren buiten de gemeente:
Gerrit Jan, z.v. G. J. Schuitema-
ker en A. J. Vellerin. Rob, z.v. S.

Doves en H. L. Koper. Steven
Constantijn, z.v. H. T. Gerke en
S. E. van Duijn.

EEN VERANDERENDE KERK
in een veranderende wereld

Een serie conferenties op de
zondagen van de Vasten in de
Agatha-kerk te 19.30 uur.
A.s. zondag spreekt Kapelaan
W. Al over:

Zekerheden en onzekerheden
In een gesprek gaat praten ons
meestal beter af dan luisteren. Zo
is het al met ons in het klein, maar
zo is het ook met de Kerk in het
groot, sinds deze door het Concilie
is hei-schapen tot een kerk-in-ge-
sprek. Een bont rumoer van stem-
men klinkt op van de dag die wij

met de Kerk in onze dagen afleggen.
Gelukkig, want waar rumoer is,

daar wordt ook geleefd. Maar voor
velen is dit geluid van zoveel stem-
men door elkaar ook wel eens reden
tot bezorgdheid, tot een gevoel van
onzekerheid.
Vooral als men ons menselijk pra-

ten enigszins op zijn juiste waarde
durft schatten. Want wat betreft
ons heil en onze zaligheid hebben
wij uit onszelf elkaar zo weinig op-
beurends te vertellen. Misschien
moeten we daarom soms gewoon
weer ,even stil durven worden, ons
drukke gesprek onderweg even on-
derbreken, om het verlossende
Woord te durven geven aan Iemand
die ons, onopvallend, langs de weg
naar Emmaus staat op te wachten.
Misschien kan Hij alleen in de
stilte van ons gelovig luisteren onze
vermoeide gezichten weer opheffen
naar het blijde licht van Zijn ver-
rijzenis. . . . Kap. Al.

„COMMISSIE VAN OVERLEG"
NVV-CNV-NKV

In de laatstgehouden vergadering
van de plaatselijke vertegenwoor-
digers van de vakcentrales in het
Parochiehuis, alhier, is overeenge-
komen het gestichte overlegorgaan
in het vervolg de naam te geven
van: „Commissie van Overleg"
NVV-CNV-KNV. De commissie zal

als een gespreksgroep worden be-
schouwd, die maandelijks bijeen-

komt met telkens een andere ge-
spreksleider, die bij toerbeurt zal

worden aangewezen.
In afwachting van een nog door

de landelijke hoofdbesturen te ver-
strekken leidraad voor het plaat-

selijk overleg, zal voorlopig nog
niet worden overgegaan tot het
vormen van een bestuur.
Om zich voor haar arbeid zo

breed mogeijk te kunnen oriënteren,

overweegt de commissie af en toe

bestuursleden van diverse plaatse-

lijke verenigingen en instellingen uit

te nodigen om doel en werkwijze
dezer verenigingen en instellingen

uiteen te zetten.

DE VLIEGENDE SCHOTEL
Op zaterdag 3 april belegt de

Herv. jeugdvereniging „De Vlie-

gende schotel", in samenwerking
met „de sneeuwbal" uit Heemstede,
een gezamenlijke besloten avond in

het Hervormd jeugdhuis met
t
een

gevarieerd programma. De schotel-

band zal de darsmuziek verzorgen.

Op zaterdag 10 april volgt een
kienavond.

OUDERAVOND
J.1. Vrijdag werd in de gymna-

stiekzaal van de Hannie Scha Et-

school een Ouderavond gehouden.
De bijeenkomst werd geopend

door de heer J. Hamann, voorzitter

van de Oudcrcommissie, die de aan-
wezigen welkom heette. Na het af-

handelen van het huishoudelijk ge-
deelte, werden door de heer'Simon
van Collem enige films uit de oude
doos vertoond, waarbij hij zelf zijn

deskundige commentaar gaf, voor
bediening van de apparatuur ver-
leende de .heer Kuin zijn medewer-
king. Vóór de pauzo werd een al-

leraardigst filmpje gedraaid, dat
speelde in Zandvoort ± 1915.

Na de koffie werden nog twee
oude films vertoond door de heer
S. van Collem.
Hierna werd het woord gevoerd

door de heer A. Vlas, hoofd van de
School, die zeer verheugende me-
dedelingen kon doen ovor vernieu-
wingen in en om de school.

De hoer J. Hamann sloot de avond
met woorden van dank en waarde-
ring aan de heer S. van Collem
voor zijn medewerking tot het

slagen van de avond.

TIENJARIG BESTAAN
De toneelgroep „Sandevoerde"

viert zaterdag het tienjarig bestaan
mot de opvoering van „Een man
van adel" in drie bedrijven door
Somerset Maugham. De regie is in

handen van de heer Jos Dröse. De
opvoering vindt ia Zomerlust plaats.

VOOR HEN DIE DAMMEN
Hier volgen eerst de oplossingen

van de laatste problemen. Deze
brachten toch wel enige moeilijk-
heden met zich mee, want alle op-
lossingen waron niet feilloos.

Oplossing no. 1, van J. J. van Tol
uit Rotterdam:
1. 18-12; 7x18. 2. 22x2, 17-21. 3. 16x7
21x34. 4. 2x30, 34x25 gedw. 5. 7-2,

6-11 (B). 6. 2x16, 25-30. 7. 16-43, 30-

35. 8. 43-34, 1-6. 9. 34-7, 6-11. 10. 7x
16, 35-40. 11. 16-11, 40-45. 12. 11-50
uit.

(B): 5...., 1-7. 6. 2x16, 25-30. 7.

16-43, 30-35. 8. 43-49, 6-11. 9. 49-44,
11-16. 10. 44-49, 16-21. 11. 49x16, 35-
40. 12. 16-11, 40-45. 13. 11-50, uit.

No. 2. van J. Blankenaar, R'dam.
1...., 15-20. 2. 17-21, 26-17. 3. 23-18,
13-22. 4. 28-23, 19x23. 5. 30x19, 14x23.
6. 39-34, 28x30. 7. 35x2, een zeer
mooie combinatie.

No. 3 van A. Miedema:
1. 32-27, 26x37. 2. 48-42, 37x48. 3.

27-21, 48x23. 4. 21x5, 13-19, de enig-
ste. 5. 33-28, 23x41. 6. 5x7, 1x12. 7.

46x37, 12-18. 8. 37-32, 18-23. 9. 32-

28, 23x32. 10. 47-42, heel geestig.

No. 4. van D.v.d.Berg, Waddinxveen
1. 32-27, 39x50. 2. 35x44, 50x39. 3.

42-38, 33x42. 4. 37x48, 26x37. 5. 49-

43, 22x31. 6. 43x21, 16x27. 7. 47-42,

27-32. 8. 36x38, 37-41. 9. 42-37, 41x43.
10. 48-39 en wint.

No. 5. Oplossing van één witte dam
tegen 10 zwarte stukken. De slag
gaat vanaf veld 1 naar veld 29, naar
42x26x3x14x32x49 x35x24xl5.

Zoals ik in het begin al schreef,

waren er geen goede oplossingen.
Twee inzenders hadden allebei een
fout in de oplossingen en dat waren
de heren M. C. Draijer uit Haarlem
en V. J. van Petogem uit Zandvoort.
De heer Draijer had een fout in het
derde probleem en de heer Van
Petegem in het eerste. Toch vind ik

het niet meer dan billijk dat beide
heren een prijs krijgen en wel de
heer Draijer het damboekje, ge-
schreven door de heer Keiler, en de
heer Van Petegem, het zak dam-
bordje. Mijn hartelijke gelukwen-
sen hiervoor.
Nog één opmerking voor Gerrit

Jan Sijbrands. De oplossing van jou
was niet helemaal goed. Ik geloof
dat jij, na een stuk geslagen te

hebben, metéén dat stuk van het
bord neemt en dat mag nu éénmaal
niet. Eerst alle tien de stukken
slaan en dan pas de stukken weg-
nemen. Niet de moed laten zakken,
want binnenkort komen er vijf pro-
blemen in de krant, alleen voor 6e-
ginners. Dus doe daar je best
maar eens op.

H O O G W
April

H.W. L.W. H.W.
5.08' 0.30 17.22

5.39

6.15

4

5

6

7

8
9

10 10.14 4.30 23.13

Samengesteld door

1.— 17.58

2.— 18.39

6.57 2.30 19.24

7.44 3.30 20.19

9.50 4.— 21.35

A T E R
Strand

L.W. berijdbaar

13.— 9.00-15.00

13.30 9.30-16.00

14.— 10.00-16.30

15.— 11.00-17.30

15.30 11.30-18.00

17.— 12.30-19.30

18.— 14.00-21.00

P.v.d.MijeKCzn.

BRIDGEKAMPIOEN
Het dameskoppel Spoelder-Kerk-

man van de Zandvoortse Bridgeclub
is vorige week kampioen geworden
van de tweede klasse damesparen
district Kennemerland.

K. J. C. „NOORD"
Stand competitie 24 maart:

1. A. Loos 19512
2. Mevr. Kraaijcnoord 18586
3. Mevr. Stuy 18493
4. Mevr. Sabelis 18364

K.J.C. ZANDVOORT
Woensdag j.1. werd de elfde en

tevens laatste ronde van het Paas-
toernooi gespeeld. Winnaar werd
dhr. J. Boom.

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Uitslagen, zondag 28 maart:

T.Z.B. - D.S.B. 2-0

T.Z.B. 2 - E.D.O. 5 0-1

D.S.S. 5 - T.Z.B. 4 3-3

E.H.S. 10 - T.Z.B. 5 3-1

T.Z.B. 6 - D.S.K. 5 8-1

Programma zaterdag 3 april:

T.Z.B, adsp .a - Bl.daal c 15 u.

O.Gezell. adsp. d - T.Z.B, b 15.15 u.

Sp.vogels pup. a - T.Z.B, a 14 u.

Programma zondag 4 april:

T.Z.B. - Spaarnevogels 14.30 u.

Schoten jun. d - T.Z.B, a 12 u.

Regelmatige overwinning
van T.Z.B. op D.S.B.
De eerste 15 minuten liet van

T.Z.B.-zijde voetbal van zodanige
kwaliteit zien, dat iedere T.Z.B.-
supporter zich bij voorbaat al ver-
genoegde in het „inmaak-partijtje",
dat ongetwijfeld zou volgen. Maar
om nog duistere reden liet de thuis-

klub het frisse open spel van de
beginperiode varen en zakte van een
prima spelend begin tot een middel-
matige kombinatie. Het eerste
kwartier zijn er echter legio kansen
aanwezig geweest om direkt afstand
te nemen van D.S.B. Zo kwam Ab
Lammers 'n paar keer dicht bij een
doelpunt, uit gevaarlijke voorzettan
van back Dick Molenaar en misten
schoten van Cees Heiligers en Hans
Castien maar net hun beoogde doel,

maar de reeks doelpunten zouden
ongetwijfeld nog volgen. T.Z.B,
maakte echter de taktische fout om
de vleugels geheel te verwaarlozen,
waardoor de aanval steeds opnieuw
in de, trechter der vijandelijke ver-
dediging liep. D.S.B, kreeg daardoor
de gelegenheid enige gevaarlijke
aanvallen op te bouwen, die door
onze attente achterhoede zonder al

te veel moeite konden worden ge-
retourneerd. Wat valt er nog meer
te memoreren over deze middel-
matige wedstrijd, dan alleen de
twee doelpunten die middenvoor
Dirk Vader in de laatste minuut
van de wedstrijd scoorde.

GEEN1 VOORRANG
De 71-jarige Zandvoortse aan-

nemer, J.K., lid van de gemeente-
raad, verleende op de hoek van de
Westerparkstraat en de Toren-
straat geen voorrang aan een 23-

jarige musicus uit Den Haag. De
sportwagen van de Hagenaar werd
vrij ernstig beschadigd. De auto
van dhr. K. liep lichte schade op.

De politie maakte proces-verbaal op.



DE NIEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAARï

- 1

Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van

de beroemde „V4" wereldrecordmoror (358.000 km. non-stop), maakt

nog meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit. (^c&vpc£

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.AUTOBEDRIJVEN

Gemeente Zandvoori

Zij, die hun ikind(eren) mei ingang van de cur-
sus 1965-1966 een openbare school voor gewoon
lager onderwijs willen laten bezoeken, gelieven
daartoe aangifte te doen bij de hoofden der
scholen, zoals hieronder nader aangegeven en
wel voor wat betreft:

de Hannie Schaftschool

in het schoolgebouw Herenstraat 11 op dinsdag
6 april tussen 7 en 9 uur 's avonds en voorts
dagelijks na 3.30 uur, met uitzondering van
woensdagmiddag en zaterdag;

de Karel Doormanschool

dagelijks na 3.45 uur, met uitzondering van
woensdagmiddag en zaterdag, in het school-

gebouw Parallelweg 33;

de Dr. Albert Plesmanschool

dagelijks na 3.30 uur, met uitzondering van
woensdagmiddag en zaterdag, in hel school-
gebouw A. J. van der Moolenstraat 57.

De kinderen moeten vóór 1 oktober 1965 de
leeftijd van zes jaar bereiken of bereikt hebben,

i

Trouwboekje mede te nemen.

Als U door de Haltostraat loopt
En bij Botman Uw rookwaar koopt,

Weot U zeker, dat U slaagt
Onverschillig waarnaar U vraagt.

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Zeer aparte poplin

meisjes jasjes
PRACHTIGE NYLON JACKS.

JERSEY BLAZERS voor jongens.

Effen en blok SPORTKOTJSEN.

TERLENKA OVERHEMDJES
voor meisjes en jongens.

KINDER BABY-DOLLS
Tenslotten slaagt U bij:

NOTTEN
HALTESTRAAT 59 - TELEFOON 3398

Contantzegels.

Zaterdag-rekBame
Deze week:

4 APPELCARREE's ƒ 1,20

250 GR. GESORT. ALLERHANDE ƒ 1,13

250 GR. GES. ROOMB. ALLERHANDE ƒ 1,75

1 ons mocca boontjes en 1 ons fruitglacé ƒ 0,80

Komt TJ eens kijken naar onze Paasetalages,
deze keer met een speciale attractie,

zie elders de advertentie in dit nummer.

SEYSENERBrood-, Koek- en
Banketbakkerij

HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

^MvnlïUiUf

leenvlees en betaalrninderi
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Langs de vloedlijn

Boven alle lof verheven is hij,

die goed spreekt van degene

die slecht spreekt van hem.

Schopenhauer (1788-1860)

V.V.V. Zuid-Kennemerland
£>e Bond voor Vreemdelingenver-

keer voor Zuid-Kennemerland heeft
in Kraantje Lek een algemene be-
stuurs-vergadering gehouden onder
voorzitterschap van de heer D. Th.
a Th. van der Hoop van Slochteren,
burgemeester van Bennebroek. De
voorzitter installeerde Mr. J. M.
Kruitwagen, secretaris van de ge-
meente Heemstede, die deze ge-
meente voortaan in de Bond zal
vertegenwoordigen en de heer J. A.
Thoenes, afgevaardigde van de on-
langs opgerichte V.V.V. in Amstel-
veen die tot de Bond is toegetreden.
Vervolgens nam de voorzitter af-

scheid van de heer J. M. Strijbis te

Aerdenhout, die meer dan 18 jaar
een bestuursfunctie vervulde en om
zakelijke redenen zijn zetel beschik-
baar stelde. Hij bood de heer Strij-

bis een geschenk met inscriptie aan
ter herinnering aan het vele werk
dat hij de laatste jaren, vooral als

penningmeester, verricht had.
De heer M. Roos te IJmuiden stel-

de zich beschikbaar voor een benoe-
ming in het bestuur van de Stich-
ting Haarlems Bloei als gedelegeer-
de van de Bond voor Vreemdelin-
genverkeer voor Zuid-Kennemer-
land in de vacature van de heer
Strijbis.

Gezien de groeiende belangrijk-
heid van de Bond werd het aantal
leden van het dagelijks bestuur tot

zeven uitgebreid.

In het dagelijks bestuur hebben
thans zitting: Burgemeester D. Th.
a Th. van der Hoop, voorzitter, de
heer C. de Jong, Bloemendaal, pen-
ningmeester; wethouder D. J. A.
Geluk uit Haarlem; wethouder J. G.

Kolkman uit Velsen; de heer J. B.
Th. Hugenholtz, Zandvoort; M. Roos
IJmuiden; J. M. Wentzel, vertegen-
woordigende ue kring Aalsmeer,
Haarlemmermeer en Amstelveen.
Krachtens de statuten is de heer W.
van Willige, directeur van de Stich-
ting Haarlems Bloei, ambtelijk se-
cretaris.

De vergadering besloot drie maal
per jaar een algemene vergadering
te houden en telkens een spreker
voor de behandeling van een actu-
eel onderwerp uit te nodigen.
De financiële jaarstukken 1964 en

de begroting 1966 werden vastge-
steld. Besloten werd er bij het Pro-
vinciaal Bestuur van Noordholland
op aan te dringen de Bond voor
Vreemdelingenverkeer voor Zuid-
Kennemerland in te schakelen bij

onderwerpen die zijn rayon betref-
fen en besproken worden in de Pro-
vinciale adviescommissie voor het

1

toerisme in Noordholland.

De secretaris deed vervolgens en-
kele mededelingen betreffende de
samenstelling van een nieuwe fol-

der van Haarlem en omgeving die
eind van dit jaar zal verschijnen en
een fotoboek over Haarlem - Zuid-
Kennemerland dat ook nog dit jaar
gereed zal komen.

In verband met de V.V.V.-ontwik-
keling in Amstelland werd van ge-
dachten gewisseld over een naams-
verandering van de Bond voor
Vreemdelingenverkeer voor Zuid-
Kennemerland als gevolg, waarvan
onlangs nieuwe vastgestelde statu-
ten nog niet officieel gedeponeerd
zullen, worden.

Jaarverslag 1964
Stichting Gemeenschapshuis

Het Algemeen Bestuur kwam in

dit verslagjaar tweemaal in verga-
dering bijeen.

Volgens het rooster, opgemaakt
overeenkomstig het bepaalde in ar-

tikel 11 van de statuten, traden per
31 december 1963 af de heren P. van
der Mij e KCzn. G. F. Beill, J. Hunze
en L. J. van der Werff. Deze heren
werden door de door hen vertegen-
woordigde instanties herbenoemd
voor de tijd van drie jaar.

De heer P. van der Mije KCzn.
werd door het Algemeen Bestuur
wederom tot voorzitter benoemd.
Op 13 november 1964 werd van de

kerkeraad der Gereformeerde Kerk
bericht ontvangen dat de heer J.

Hunze wegens vertrek uit Zandvoort
als lid van ons bestuur moest be-
danken. Als zijn opvolger werd door
de kerkeraad aangewezen de heer
A. Hoekema.
Op 7 maart van dit jaar was het

vijf jaar geleden, dat het Gemeen-
schapshuis Zandvoort werd geopend
In de Zandvoortse pers werd aan
dit feit ruime aandacht geschonken.
Geconstateerd werd dat het Ge-
meenschapshuis in deze jaren zijn

bestaansrecht wel had bewezen.

Met betrekking tot de in het voor-
gaande jaarverslag gememoreerde
enquête van de Contactcommissie
Culturele Belangen inzake het even-
tueel aanbrengen van een toneelac-
comodatie 'in de Mr. Randagzaal,
kan worden gezegd dat hel resultaat
daarvan negatief moet worden ge-
acht. Hoewel een vrij groot aantal
verenigingen' een dergelijke toneel-
zaal wel wenselijk achtte, was. het
bestuur van mening dat, gezien de
aard dezer verenigingen, het gebruik
van, het toneel tcch zeer sporadisch
zou zijn. Aangezien de verbouwings-

„WURF-PRAET"

WDLLUM v.d. WUKFF!

„Nog 'n paer daegc
en de vreemde slaepe weer

in onze zimmers!"

kosten aanzienlijk zr-uden zijn ten
opzichte van het relatief geringe ge-
bruik der toneelaccomodalie, besloot
hot bestuur dozo kwestie van de
agenda af te voeren.
De verhuur in het voorjaar 1964

was, evenals in het najaar 19G3, te

gering naar de wens van het be-
stuur. De ooi-zaken daarvan zijn

mocil^k aan te geven, hoewel de
onmogelijkheden om sterke drank te

schenken wel als ee-
i nadeel wordt

ondervonden. Het bestuur was din
ook verheugd te vernemen, dat de
nieuwe dranikwet daarin verande-
ring zal kunnen brengen. In verband
mot dit feit kan nog worden mede-
gedeeld' dat onze ooncierge, de heer
Th. van Veen, met goed gevolg het
examen Horeca-bedrijven heeft af-

gelegd. Dit vond het bestuur een
mooie prestatie.

Aangezien de vooruitzichten voor
dit jaar zich dus niet al te rooskleu-
rig lieten aanzien en het exploila-
tictckoit de grote zorg van het be-
stuur was, werd besloten om de te

lage zaalhuren voor incidenteel ge-
bruik met ingang van 1 september
drastisch te verhogen. De huur van
de grote zalen werd van ƒ 25.00 op
ƒ 40,00, van zaal 3 van ƒ 15,00 op
ƒ 25,00 en van de bovenzaaltjes van
ƒ 6.00 op f 10,00 gebracht. De prij-

zen voor vereniginge.., welke weke-
lijks of maandelijks een zaal huren
bleven onveranderd. Verhoging zou
voor deze verenigingen wel een
zeer rware last voor hun budget
gaan betekenen.
Ondanks de verhoging der inci-

dentele huren werd het najaar 1964
gekenmerkt door een grotere be-
langstelling voor onze zalen. Ook
kwamen enige verenigingen, die in
het vorige jaar verstek hadden la-

ten gaan, weer bij ons terug, zodat
hot bestuur met enig optimisme het
jaar 1965 tegemoet ziet. Geconsta-
teerd kan worden dat de dinsdag-
en woensdagavonden veelal vol be-
zet zijn en de donderdagavonden
redelijk. De maandag- en vrijdag-
avonden laten echter wat wekelijkse
verhuur betreft te vensen over. Dit
wordt echter somtijds door inciden-
tele verhuur weer goedgemaakt.
Gememoreerd moet nog worden

dat de samenwerking in het be-
stuur niets te wensen overlaat en
dat de verstandhouding met de heer
Th. van Veen zeer goed is.

P. van der Mije KCzn., voorzitter

J. F. de Bruijn, secretaris

W. C. Bakker Jr., penningmeester



WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltcstraat 50 - Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Dè speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wtfnaanbledingent

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE /AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 TeL 40270

Grote sortering

PAASEIEREN
PAASFIGUREN
FAASMANDEN
PAASNETJES
GEVULDE EIEREN

Voorradig: Rijg-eitjes

MATZES
(Isr. Paasbreod)

Speciaal adres voor:

alge Verkade artikelen
WILT U ZICH EENS EXTRA TRACTEREN ?

Steeds voorradig en, liet voornaamste

FABRIEKSVERS
KOFFIE EN THEE

DOUWE EGBERTS en VAN NELLE.

Chocolaterie M. C. VAN NOL
TELEF. 2364 - KERKSTRAAT 34

Voor Uw drukwerk;

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Nog
dan is het Pasen!

één

De hoogste tijd om Uw garderobe weer
eens met iets nieuws aan te vullen!

Wij brengen V een enorme keus in de
VOORJAARSCOLLECTIE!

COSTUUMS in damgaren, Terlenka en Trevira
van ƒ 89,— tot ƒ 195,—

SPORTCOLBERTS en BLAZERS
in vele variaties van ƒ 39,— tot ƒ 79,

—

PANTALONS, Terlenka en Trevira, in de nieuw-
ste kleuren en modellen, van ƒ 26,— tot ƒ 49,

—

REGENJASSEN (ook in Trench coat)

van ƒ 39,— tot ƒ 112,—

OVERHEMDEN, in een enorme variatie,

van ƒ9,75 tot ƒ24,—
SPORTHEMDEN in alle moderne kleuren,

van ƒ 7,90 tot ƒ 24,—

PULLOVERS, POLO SHIRTS en TRUIEN,
van ƒ 19,75 tot ƒ 45,—

Verder zijn we rijk gesorteerd in kaki panta-
lons, spijkerbroeken, jacks, <lassen, shawls en
sokken.

Wij brengen U de grootste keus tegen
de laagste prijzen.

>.&ö^€fc—!-*

SPECIAALZAAK. VOOR ...

HERENHODEtotHEREHKLEDlHG

KERKSTR.20 • TEE.-.3136

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens z«n ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brcderodcstraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

fStolS HAis
Telefoon 54731, 3 minuten van het station

Mondo Caldo di Notte
Vrij entree in alle nachtclubs van Rome
tot Rio, van Londen tot Hongkong:.

18 jaar.

Dagelijks 7 en 9.15 uur.

Dinsdag 8 uur.
Zaterdag 7 en 9.15 uur.
Zondag 2, 4.30, 7, 9,15 uur.

«LEBRU
Het adres voor U!

»

De kleine winkel met

REISTASSEN
CLIPPERTASSEN
ACTETASSEN
SCHOOLTASSEN
BOODSCHAPPEN-
TASSEN
SCHOUDERTASSEN
TIENERTASSEN

het grote assortiment.

SCHEERETUrs
NAPPA en SUEDE
KNOPEN
PORTEFEUILLES
PORTEMONNAIES
BEURSJES
RIJBEWIJSETUI's

LEREN ELLEBOOG- EN KNIEBESCHERMERS
NYLONS vanaf 89 CENT

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12

t.o. Consultatiebureau

VLEESHOÜWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor f 3,98

I

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst
200 gr. Haagse leverworst
250 gr. Gelderse gekookte worst . . .

150 gr. Pekelvlees voor

95 et.

ƒ 0,98

ƒ 0,75

95 et.

85 et.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort
en omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,

Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.

De nieuwe modellen 2965 uit voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Vraagt een proefrit.

MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

Wij vragen Uw speciale aandacht voor de zo
juist gearriveerde FRANSE RACEFIETSEN

tegen uitzonderlijk lage pijs.

Vraagt demonstratie.

Als U door de Haltestraat loopt
En bij Botman Uw rookwaar koopt,
Weet U zeker, dat U slaagt
Onverschillig waarnaar U vraagt.

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-
schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

wy rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPLEIN 18

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ 7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m*

Gemeente Waterleidingbedrijf

Drukverfaging
In de periode 6 t.m. 23 april a.s. zal de water-
druk 's nachts van ± 12 uur tot ± 4 uur v.m.
gering zijn in verband met het doorspoelen van
het buizennet.

Men gelieve zoveel mogelijk het tappen in die
periode 's nachts te beperken.

De Direktie.

Alles in een band,
over

mens, dier en plant!

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPËR-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Dinsdags gesloten.

Geen ijs, geen water
maar

:

Verse braadkippen
voor lage prijzen!

BRAADKIPPEN
POULARDES
SOEPPOULET
KIPCARBONADE
BRAAD POULET
MAAGJES OF NEKJES
HELE KIP AAN 'T SPIT

Natuurlek weer btf:

ƒ 1,98 per 500 GRAM
ƒ 1,98 per 500 GRAM
ƒ 1,75 per 500 GRAM
ƒ 2,25 per 500 GRAM
ƒ 2,25 per 500 GRAM
ƒ 0,75 per 500 GRAM

ƒ 3.98

POELIERSBEDRIJF
CAS van BENTEN

Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

Christelijk Lager Onderwijs
in Zandvoort

Aan de ouders, die hun kinderen willen aangeven voor de onder-
staande scholen, wordt hiervoor gelegenheid geboden op

DINSDAG 13 APRIL a.s. van 13.30 - 16.30 uur
en van 19.00 - 20.00 uur

in het schoolgebouw.

WILHELMINASCHOOL Dr c A QvMmt „
Hoofd: dhr. P.K. v.d. Houten Tel. 4325

JULIANASCHOOL
Hoofd: dhr. S. C. S. Rijper

BEATRIXSCHOOL
Hoofd: dhr. A. L. Moll

Brederodestraat 15

Tel. (huis) 4132

Dr. J. P. Tihijssewog 26
Tel. 4664

OPLEIDING voor alle vormen van vervolgonderwijs.

Kleuterscholen dagelijks aanmelden bij het hoofd der school.

is onze Voorjaarscollectie

SCHOENHANDEL

en speciale REPARATIE-INRICHTING voor betere schoenen.'

r ^

11 april
LAATSTE PASSIE ZONDAG
„Het is volbracht"

Ev. Johs. 19:30

„Vader in Uw Handen
beveel ik mijn Geest"

Ev. Lucas 23:46

Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort

OnrustigeZenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

Voor Uw STOFZUIGER
Electro-Radio Techn. Bureau

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraat 64

Tel. 2914

Bü feest of partij,

LEFFERTS dranken erbij!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

Voor Uw CENTRIFUGE

Electro-Radio Techn. Bureau
J. KEUR

Burg. Engelbertsstraat 64
Tel. 2914

DONOR-ACTIE
NEDERLANDSE ROODE KRUIS
De donor-actie geleid door de

afd. Zandvoort van het Nederland-
se Roode Kruis is een succes ge-
worden. De bloedafname-avond op
dinsdag 6 april j.1., gehouden in
Hotel Keur leverde een resultaat
van 271 fessen bloed. Dit is een toe-
name van 43 flessen.

271 Zandvoortse ingezetenen heb-
ben voor hun medemens een halve
liter bloed gegeven, hetgeen betuigt
van oprechte naastenliefde. Moge zij

door hun voorbeeld nog vele ande-
ren opwekken straks hetzelfde te

doen.
i

NED. VER. VAN HUISVROUWEN
Afdeling Zandvoort
Voor de Ned. Ver. van Huisvrou-

wen, afd. Zandvoort, zal op dins-
dag 13 april a.s. om 14.00 uur in

het Gemeenschapshuis, Schoolplein
1, een lezing v/orden gehouden door
mevrouw L. I Brugmans-Martens
over „Amerika en de Amerikaanse
vrouw".

OPENBARE VERGADERING
De afdeling Zandvoort van de

Partij van de Arbeid houdt woens-
dag 28 april een openbare verga-
dering in het gemeenschapshuis.
Als spreker treedt op drs. H. J.

Eysink, secretaris van de „Wiardi
Beekman Stichting".

EIERDRIVE
De Zandvoortse Bridgeclub houdt

op woensdag 14 april in hotel Keur
de traditionele eierdrive.

VERGADERING GEMEENTERAAD
De eerstvolgende openbare ver-

gadering van de gemeenteraad van
Zandvoort is vastgesteld op dinsdag
27 april des avonds 8 uur.

NIET GESPAARD
Gedurende do r.nand maart werd

in het postkantoor te Zandvoort bij

de afdeling Rijkspostspaarbank d ,-or

603 personen ingelegd een bedrag
van f 136,000,— en aan 380 personen
uitbetaald ƒ 139,000,—.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 uur: Ds. P. J. O.
de Bruijne (Heilig Avondmaal)

19 uur: Ds. W. van Wijk van Haar-
lem-Z. (Heilig Avondmaal).

HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg. j

Zondag a.s. 11 uur:" Dr. J". Zandee te

Utrecht.
Het Huis in de Duinen:

19.30 uur: Ds. C. de Ru.
Jeugdkapel: Bezoek aan de Disco-

dienst in Heemstede.
Goede Vrijdag 11 uur: Ds. C. de Ru
Bediening H. Avondmaal.

6.30 uur: Ds . C. de Ru.
Bediening H. Avondmaal.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. J.

Spcrua Weiland, N.H. Asdam.
Goede Vrijdag 20 uur: Prof. Dr. T.

Jansmn, N.H. uit Leiden.
Bediening Heilig Avondmaal

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30 uur
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de v/eek H.H. Mis-
sen te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.

In de week om 8 uur.

T3D. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.
samenkomst in „Pniël", Zuiderstr. 3.

Spreker J. W. van' Zeijl.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Bq feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

CHRISTIAAN WILHELM
GROOTVELD
en

HANNELORE BURGERS
hebben de eer U, mede namens
wederzijdse ouders kennis te geven
van hun voornemen in het huwelijk
te treden. De voltrekking zal plaats
vinden op dinsdag 20 april te 11.45

uur v.m. ten raadhuize te Zandvoort.
Kerkelijke inzegening 12.30 uur n.m.
in de Ned. Hervormde kerk, door
de Weleerwaarde Heer Ds. G.H. v.d.

Woord. Tijdelijk Geref. Kerk, Julia-
naweg.

Haarlem, Gijsbr. v. Aemstelstr, 17.

Zandvoort, Brederodestraat 98.

Receptie: van 15.30-17 uur in

Paviljoen „De Vijverhut",
Vondellaan, Zandvoort.

Toekomstig adres:
Brederodestraat 98 Zandvoort

Heden is rustig ingeslapen
onze lieve man, vader, be-
huwd en grootvader

ALBERT VAN DER WEERD
in de ouderdom van- 79 jaar.

Zandvoort:
M. A. van der Weerd-

'

Wolffram
Utrecht:
A. van der Weerd
M. A. van der Weerd-

Hazersloot

F. van der Weerd
L. C. van der Weerd-. ',

Spoelder
Zandvoort:
P. J. Kroese-

van der Weerd
J. Kroese

en Kleinkinderen.

Zandvoort, 6 april 1965.

Zeestraat 39.

Thuis geen bezoek.

De begrafenis heeft inmiddels
heden plaats gehad op de
Algemene Begraafplaats te

Zandvoort.

Nog vrij onverwacht nam de
Heer tot Ziöh onze lieve
Moeder, Behuwd- en Groot-
moeder

ROELOFJE DAM
Weduwe van

Johan Cornelis Paap,

in de ouderdom van 70 jaar.

Uit aller naam:
A. Paap.

Zandvoort, 8 april 1965.

Potgieterstraat 38.

De teraardobestelling zal

plaatsvinden maandag 12

april a.s. te 14 uur op de
algemene begraafplaats te

Zandvoort.

Vertrek sterfhuis 13.45 uur.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via. het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: J. Westerman, Harten-
lustlaan 7, Bloemendaal, telefoon
(02500) 51555.

APOTHEKEN
Van zaterdag 10 tm. vrijdag 16 april

na 6 uur 's avonds: avond-nacht-
dienst van 18-8 uur en zondagsdienst
de Zeestraat Apotheek, 'Zeestraat 71,

telef. 3073.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om zes uur.

DAMES, WÏJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

750 gram Schoudercarbonade f 3,95
500 GR. LENDE-ENTREC5TE f 4,50

500 GR. DOORR. OSSELAPPEN f 2,75

500 GR. RD3LAPPEN f 3,75

500 GR. SCHOÜDERKARBONADE ƒ 2,75

250 gr. gekookte worst 95 et. 150 gr. pekelvlees .. .. 98 et.

250 gr. leverworst . . . . 80 et. 150 gr. gclard. lever 98 et.

150 gr. ham 98 et. 150 gr. gebr. gehakt 68 et.

150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25 150 gr. pork 65 et.

150 gr. Cervelaatworst 85 ot.

M U

Wti leveren U thans gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassl - Croketten

Bitterballen - Kippen - Klppoulet enz.



RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio

Technisch Bureau J. KEUR
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

\gwutjm? ml
eet meem/lees en betaalrninder

7SÖ

7SO
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Zandvoorts gemeentebestuur
...;• in de bezettingstijd (vervolg)

1 september 1941 - 18 november 1942
Toen kwam de raad? voor het laatst

bijeen, daar, op 1 september 1941
de verordening van de rijkscom-
missaris van 'kracht werd waarbij
de gemeenteraden naar huis werden
gezpnden en alle bevoegdheden in
handen gegeven werden van de bur-
gemeesters. De wethouders bleven
in functie als adviseurs. De heer A.
J. van der Moolen vond hierin -aan-
leiding per 1 september 1941 ont-
slag te nemen als wethouder. Bur-
gemeester van Alphen hield de be-
slissing omtrent deze ontslagaan-
vrage aan.
Toen de nieuwe gemeenteraad op

27 augustus 1946 bijeen kwam ver-
klaarde, burgemeester van Alphen
in die periode het 'gemeentebestuur
nimmer als een eenmanszaakje te
hebben beschouwd en dat de ver-
gaderingen van burgemeester en
wethouders

:

'op dezelfde wijze wer-
den gehouden als vroeger. Inder-
daad: uit de notulen van de ver-
gaderingen van burgemeester en
wethouders blijkt dat het bestuur-
der, gemeente steeds in eensgezind-
heid .werd gevoerd. .Eén uitzonde-
ring bevestigt deze .regel: wethou-
der van der Moolen verklaarde zich
op :5 mei 1942 tegen een besluit
om de terreinen van het „zwarte
veld" door de eigenaars te doen af-
zetten en beplanten met helm en
dennen. De wethouder wilde dit ter-
rein als speelgelegénheid voor de
leerlingen van school B behouden.
Vermeld verdient nog, .dat burge-

meester van' Alphen op 13 juli 1942
als ! gijzelaar werd gearresteerd,
doch - daar hij de 60-jarige. leeftijd
had overschreden - enkele dagen
later weer werd vrijgelaten.

;18 november 1942 - 5 mei 1945
Op 18

' november ontving burge-
meester van Alphen tijdens.een ver-
gadering van burgemeester en wet-
houders de telefonische mededeling,
dat. hij gerekend van 11 november
af als burgemeester van Zandvoort
"was ontslagen. De verhouding van
de burgemeester tot de bezetter was
steeds „stroef" geweest en toen zich
verschil van" _ mening openbaarde
omrent de lijst van „blijvers" .dege-
nen die niet aan evacuatie zouden
worden onderworpen) greep de be-

.
zettende macht in. Reeds tijdens de
gijzeling van burgemeester van A1-.
phen was de N.S.B.-burgemeester
van Bloemendaal aangewezen als .

waarnemend burgemeester van
Zandvoort. Daar de duitsers er ech-
ter: veel aan gelegen was, dat de
evacuatie zowel als sloping op de
gestelde termijn zouden zijn geschied
werd een man uit „hoger bestuurs-
niveau^, .de bestuursraad Dr. Groe-
neveld (de bestuursraden waren de
leden van Gedeputeerde Staten op-
gevolgd) aangewezen als waarne-
mend burgemeeser van Zandvoort.
In die periode, van grootste span-

ning en verwarring had Zandvoort
dus twee burgemeesters! Dr. Groe-
neveld kwam dagelijks enkele uren
ten raadhuize en bemoeide zich
hoofdzakelijk met de sloping en de
evacuatie. In januari 1943 trok hij

zich terug en trad' de burgemeester
van Bloemendaal als waarnemend
burgemeester van Zandvoort op.
Dr.; Groeneveld had geen énkel con-
tact met de wethouders opgenomen.
Wethouder van der Moolen herhaal-
de op 26 november zijn ontslag-
aanvrage. Wethouder Slegers diende
op 18 maart 1943 zijn ontslag in.

De commissaris der provincie vroeg
om de reden van de laatste ontslag-
aanvrage. De burgemeester ant-
woordde daarop als volgt:
„Ik heb de eer U Hoog Edel Ge-

strenge te berichten, dat ik aan de
heer Slegers als wethouder van So-
ciale Zaken heb opgedragen om bij
het personeel van.de gemeentelijke
dienst voor sociale zaken propagan-
da te maken voor de Nederlandse
Volksdienst. De heer Slegers deelde
mij daarop mede, principieel afwij-
zend te staan tegen de Nederlandse
Volksdienst en hij verzocht mij, hem
van deze opdracht te ontheffen. Ik
was daartoe niet bereid omdat ik
van een wethouder van sociale za-
ken meen te mogen verwachten,

' dat hij werkzaam is in dé geest van
de nieuwe tijd.

Dit was voor dé heer Slegers aan-
leiding om zijn ontslag als wethou-
der te verzoeken".

;

Aan de heer vari der Moolen werd
met ingang van 18 mei 1943 en aan
de heer Slegers met ingang van 9
augustus 1943 ontslag verleend als

wethouder. Zij werden als zodanig
opgevolgd door de heren M.-.Heyen-
brock en C. A. H. Gerke. Zandvoort
kreeg toen dus een volledig n.s.b.

bestuur. De activiteit van het ge-
meentebestuur bleef hoofdzakelijk
beperkt tot het uitvoeren van de
orders van de bezettende macht."
Van groot belang 'was, dat het over-
grote deel yan het gemeenteperso-
nèel tot de ^anti's" behoorde. De
secretarie, de politie en sociale za-
ken waren geheel „goed"; Bij pu-
blieke werken en' de gemeentebedrij-
ven zat men met een enkele dwars-
kijker.

De zorg voor het naakte bestaan
kon niet belettenydat men zich voor-
bereidde op de wederopbouwtaak
welke na de bevrijding zou moeten
worden aangevat Burgemeester van
Alphen nam al kort ha zijn ontslag
conact op met Ir. Friedhoff, die des-
tijds aan de dienst van publieke
werken te Haarlem verbonden was.
Talrijke conferenties vonden plaats
en zo ontstond het wederopbouw-
plan-Friedhoff dat - dank zij aller-
lei inlichtingen welke door de tech-
nische dienst te Zandvoort werden
verstrekt - reeds tijdens de bezetting
in een speciale afdeling („de Zand-
voort-kamer") van het bureau van
Ir. Dufour, de algemeen gemachtigde
voor de bouwnijverheid in Noord-
holland te. Haarlem tot in details

werd uitgewerkt. Hieraan is het
vooral te danken dat de wederop-
bouw van Zandvoort (het Gasthuis-,
hofje, en de woningen aan de Bur-
gemeester Engelbertsstraat en de
Noorderstraat) zo snel kon worden
aangevat.
Na de „Dolle Dinsdag" liet burge-

meester - van Alphen zijn gezin te

Velp achter en bleef in de omge-
ving van Zandvoort om direct ge-
reed te zijn als de kansen zouden
keren en het Nederlandse bestuur
in Zandvoort zou worden hersteld.

Ingezonden
Buiten verantwooiding der redactie.

't Is zondag. Weer knap weer! Fijn,

Ik -
: zit stilletjes te genieten achter

't raam. Neen, ik had willen genie-
ten. Ik houd van gezelligheid en van
drukte in de Kerkstraat.Dat brengt
de sfeer, die „wij Zandvoort" nodig
hebben.
Iiaar wat krijgt men te zien ? ?

Groepen - troepen - bendes nozems.
Ik zeg niet jongelui - ik houd van
jongelui ! ! Zo mogen gerust heel
anders denken dan wij ouderen.
Trouwens hun leeftijd stelt hen niet
in staat te denken zoals wij. Ge-
lukkig niet. Laat hen de onbezorgde
blijheid van de droom van de toe-
komst - die zij menen in handen te

hebben, laat hen dat! Ze komen het
vanzelf wel aan de weet! Maar dat
onze Kerkstraat - aan onze bezoe-
kers - waar wij allen onze boterham
aan moeten verdienen alleen een
indruk kan geven alsof er hier niets
anders bestaat din een. stelletje uit-

dagende leeglopers - een stelletje

haarkammende druiloren - die met
een eigenwijze leeghoofdigheid de
ouderdom wil neertrappen - bah! !

Dat een ieder in z'n eigen huis
moge doen wat hij wil - maar dat
we levende in een gemeenschap -

ons moeten passen naar bepaalde
normen is toch wel een ongeschre-
ven regel.

En als de Amsterdamse ouders
dan niet op hun kinderen kunnen
passen laten ze dan naar 't Leddse-
plein gaan, welks naam toch al is

vertreden, maar laten ze dan niet
hier in ' Zandvoort een sfeer komen
scheppen, geheel tegen de belangen
van Zandvoort in.

Is hier niets aan te doen? ? ?

Hoogachtend,
Mevrouw Blankendaal

' Zomerkamp xaov. .' " ' 1
ASTMATISCHE KINDEREN-'-"
De Mr. J. M. H. Baron van Heem-

stra Stichting zal dit jaar voor de
zevende maal therapeutische kam-
pen voor astmatische kinderen or-
ganiseren. Deze kampen worden
ieder jaar in Renkum op het uitge-
strekte terrein van Oranje Nassau's
Oord, direct bij de Koningin Emma
Kliniek voor Astmatici, gehouden.
Ze duren zes, weken en er kan aan
worden deelgenomen ' door kinderen'
van 5 tot 12 jaar. ',

Het doel van de : kampen is niet
alleen om deze kinderen eens een
heerlijke vacantie te bezorgen, maar
ook om hen een goede stimulans te

geven. Hiertoe wórden onder andere
dagelijks ademhalingsoefeningen on-

. der deskundige leiding gedaan.
De leiding berust al sinds het eer-

ste ikamp in 1959 bij de heer H. C.
Veenstra, die over een jarenlange

' ervaring als padvindersleider be-
schikt. Het bestuur van de van
Heemstra Stichting bestaat uit: W.
A. J. Kooper, kinderarts, voorzitter,

drs E. 'M. .J. de Vries, secretaris-

penningmeester, H. C. Veenstra G.
H. van Westing en mej. A. G. Zuur-
bier. Nadere inlichtingen kunnen
verkregen worden bij de heer H. C.

Veenstra, Schipbeekstraat 38 te

Utrecht, (telefoon 030 - 82830) of bij

het secretariaat van de afdeling
Zandvoort van de I

Vereniging tot

Steun aan het Nederlands Astma
Fonds, Brederodestraat 92, tel. 3030.

„EEN MAN VAN ADEL"
Zaterdagavond gaf de Zandvoortse

toneelgroep „Sandevoérde" in Zo-
merlust tot besluit 'van het seizoen

en ter gelegenheid van het tienjarig

bestaan een opvoering van het be-
kende blijspel „Een man van adel"

in drie bedrijven door Somerset
Maugham. .

;

In zijn openingswoord verwelkom-
de de heer Jos Dröse burgemeester
Mr. H. M. van Fenema en echtge-

note en deelde mede, dat aan de
viering van dit tweede lustrum' geen
feestavond of recepties verbonden
worden. Wel meende het bestuur
- evenals . vijf jaar geleden - " dit

lustrum met een costuumstuk te

moeten .vieren:

Het is inderdaad een goede ge-
cïachtengang geweest; Niemand zal

na afloop met een gevoel van spijt

huiswaarts zijn gegaan, omdat deze
groep een buitengewone opvoering
van dit romanische blijspel heeft

gegeven. De rolkennis was op enige

kleine uitzonderingen na af en wat
vooral opviel was het buitengewoon
goede tempo. The Noble Spaniard
werd op deze manier een prettig

kijkstuk, waarom zo nu en dan har-
telijfc gelachen werd. Geen kinder-
achtige flauwiteiten, geen minder-
waardige namen voor de spelers,

kortom, met genoegen werd de
spannende geschiedenis van de
Spanjaard gevolgd.
Joop Portegies was geweldig op

dreef en vooral hij was het, die door
zijn optreden het stuk de nodige
vlotheid gaf.

. Piet Mudde was een kostelijke Mr.
.

Proudfout, die op goede wijze werd
bijgestaan door Cor 'van Poelgeest-

Schaap als zijn echtgenote.
Nel Vreugdenhil-Minderhout had

tot taak de moeilijke rol van Marton
Nairne, een jonge weduwe, te ver-
tolken, maar zij kweet zich hiervan
uitstekend.
Opmerkelijk was eveneens de ver-

tolking van Graaf de Moret door
Jan Ramkema, die in het derde be-
drijf- goed van zich deed spreken.

Willy de Ringh de Vries bracht
Lucy op charmante wijze, Anneke
Geerts was een pittig dienstmeisje,

terwijl Yvonne Keiler voor de eer-

ste maal op de planken stond. Zij

bracht de Gravin de Moret. op een
enigszins vlakke manier. Maar even-
als Wim Nijboer als 'kapitein Chal-
ford viel zij zeker niet uit de toon.

Begrijpelijk dat de heer Dröse als

regisseur met trots bloemen en een
rokertje aan zijn groep uitreikte. De
avond werd met een bal besloten.

K.J.C. ZANDVOORT
Dinsdag j.1. speelde K.J.C. Zand-

voort tegen K.J.C. De Ton uit Am-
sterdam om een gouden medalje.

Er werd door ieder met 20 man ge-
speeld. K.J.C. Zandvoort won de
eerste ronde met 17 voor en 13

tegen. 22 april wordt een bezoek
gebracht aan Amsterdam;

VOOR HEN DIE DAMMEN
De onderlinge competitie heeft

• opeens een spannend verloop geikre-

geri en wel door het feit dat de kop-
loper de heer C. Draijer jr. met een
kleine inzinking te kampen heeft:

Verschillende spelers hebben door
sterk spel hiervan geprofiteerd,

. Hier zijn de uitslagen:

L. J. v.d; Wérff - F. v. Beem 2-0
M. Weber - C. Draijer jr. 2-0
E. Fransen - C. Draijer sr. 1-1
J. v.d. Werff - J. v. Dijk afgebr;
J. Schuiten - Th. Rustman 2-0
J. v. Dijk- P. Versteege 0-2

DUINBRANDEN
. De Zandvoortse. brandweer is iri

het afgelopen weekeinde viermaal in
actie geweest voor bestrijding vari
duinbranden.
De eerste maal moest uitgerukt

worden vrijdagavond voor een duin-
brand lajigs de Westerduinweg in
Bentveld, de tweede maal zaterdag-
ochtend voor een brand, die langs
de spoorlijn Zandvoort-Haarlem ter
hoogte van de „muur" woedde.
Zaterdagmiddag werd omstreeks

half drie de brandweer opgeroepen
voor de bestrijding van een zeer
zware duinbrand, die in het gebied
van dé Amsterdamse waterleiding
langs het rijwielpad Zandvoort-
Noordwijk was ontstaan.
Al binnen enkele minuen bleek,

dat de Zandvoortse ploeg niet tegen
, het geweld was opgewassen. Dé
Bloemendaalse brandweer werd op-
geroepen, terwijl eeri tiental mili-
tairen, in Haarlem gelegerd, even-
eens desgevraagd te hulp schoot. .

Bijna twee en een half uur heeft
het geduurd voordat men de brand
meester was. Het Wésterkanaal
stuitte het vuurgeweld. Ongeveer
35 ha. beplanting ging in vlammen
op. Ook vele dieren kwamen in de
vlammen om.
Zondagmiddag omstreeks half drie

rukte de brandweer voor de laatste
maal uit voor een duinbrand langs
de Frans Zwaanstraut.

,
De schade

was niet groot.

TWEE DODEN BIJ BOTSING
OP DE ZANDVOOUTSELAAN
Op de Zandvoortselaan is zondag-

avond omstreeks half twaalf een
zeer ernstig auto-ongeluk gebeurd,
waarbij twee personen, beiden be-
stuurders vari een personenwagen;
om het leven zijn gekomen. De
ravage was zo groot, dat de politie
het verkeer een uur lang via de
Zeeweg in Bloemendaal heeft moe-
ten omleiden.
In de bocht bij het voormalige

café Heemskerk, verloor de ,26-

jarige J. F. Spliethoff uit Bloemen-
daal, die met grote snelheid uit de
richting Zandvoort kwam, de maent
over het stuur. Zijn wagen botste
vrijwel frontaal tegen een andere
personenauto, bestuurd door de 31-
jarige chauffeur-monteur G. Volle-
bregt uit Amsterdam. De wagen van
de laatste werd volkomen in elkaar
gedrukt. De bestuurder moet op
slag dood zijn geweest. De heer
Spliethoff, wiens wagen eveneens
een wrak was, overleed enkele mi-
nuten na het ongeluk.

Irferleuid
PE OUISTS VERLICHTING

"

Schuilenhuï
GROTE KROCHT 5-7 v

TEL: 2974 '. ZANDVOORT



Boul. de Favauge 10 -. Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS
f S,SO - f r,so
en f IS.OO

Bg elk diner een fles wgn ' per 'persoon gratis!

SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op' zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tijdig Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften,

partyen en verenigingsavondjes.

Uw extra aandacht
vragen wij U voor onze specialiteiten

rauwe rookworst 50 et. per 100 gram
leverworst 30 et. per 100 gram
gekookte worst

.

44 et. per 100 gram
Eigen fabrikaat.

Slagerij D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
; Rund- 'Kalfs- en Varkensvlees.. .

'"
. .,;

Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939

ZANDVOORT

Zaterdag-reklame
Deze week:

4 AMANDELBROODJES ƒ 1,20

250 GRAM ALLERHANDEN ƒ 1,25

250 GRAM BOTER ALLERHANDEN ƒ 1,75

150 GRAM FLIKKEN '.

ƒ 0,89

Bestel vroegtijdig Uw Faasbrood

Brood-, Koek- en (EVCEUCD
Banketbakkerij 9E I «CHEIl
HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdsohr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewattdeken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 e.; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10. et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ5,— tot ƒ15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wij zijn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij

geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

SCHOONMAAKTIJD!
Verkoop van verf, glas, behang
en huishoudelijke artikelen.

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!

Vraagt vrijblijvend offerte.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 2457

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
. Gamaant* Zandvoort

Ophalen' huisvuil.

De 'directeur 'van. • de dienst van
.publieke werken ' te . . Zandvoort
maakt bekend dat |op"Goede Vrij-

dag 16 april.; op Paasmaandag 19

'april a.s. geen. Huisvuile zal worden
opgehaald.

%

'

'

Op dinsdag 20 april
:

a.s. zal mede
-het huisvuil van Paasmaandag worr
den opgehaald. ..'

Men wordt in de gelegenheid
.
ge-

steld' om op Goede Vrijdag 16 april

én op zaterdag 17 april a.s. van
9-12 uur- vjri., gratis huisvuil af te

geven aan het vuillaadstation aan
de van Lennepweg.

C. H. Vogt.

Bekendmaking . .

De directeur van de dienst van pu-
blieke werken maakt bekend dat
binnen zeer 'korte tijd een aanvang
zal worden gemaakt met het con-
tainer-beladingssystecm voor hét
ophalen van huisvuil ten. dienste

van grote bedrijven en instellingen.

Voor het verkrijgen van nadere in-

lichtingen -kan men zich wenden
tot zijn dienst "(telefoon

-

4841, toestel

143 of 134).

C. H. Vogt

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 3 april:

Kennemerland 3 - Zandv.m. 2 0-2

Adspiranten:
,.' Zandvoortm. c - Haarlem d 2-4

Zandvoortm. f - Haarlem g ,

1-5

Pupillen:
Zandvoortm. d - T.Y.B.B. c 0-1

Zandvoortm. e - D.I.O. b 2-0

Bloemendaal d - Zandv.m. e 0-1

R.C.H. d - Zandvoortm. f 0-0

Uitslagen zondag 4 april:

Vriendschappelijk:
E.T.O. - Zandvoortm.

Kompetitie:
O. Gezellen 7 - Zandvoortm. 8 2-2

Haarlem 11 - Zandvoortm. 9 3-1

Zandvoortm. 10 - R.C.H. 9

Junioren:
Alliance a - Zandvoortm. b
(Zandvoortm. b kampioen!).
Zandvoortm. c - B.S.M, a
V.V.H, a - Zandvoortm. e

2-1

2-2

3-3

9-0
4-7

Programma zaterdag 10 april:

6. Zandvoortm. 2 - S.V.J. 2 16 u.

Adspiranten (vriendschappelij k)

:

Zandvoortm. a - D.E.M, a 16 u.

Zandvoortm. b - D.E.M, b 16 u.

Zandvoortm. c - D.E.M, c 16 u.

Pupillen:
96. Zandv.m. c - R.C.H. c 15 u.

97. Zandv.m. d - D.I.O. b 15 u.

99. Zandv.m. e -Haarlem d 15 u.

102. Zandv.m. f - T.Y.B.B. d 15 u.

Programma zondag 11 april:

Velsen - Zandvoortm. 14.30 u.

Zandv.m. 2 - Stvogels 2 14.30 u.

2. E.D.O. 3 - Zandvoortm. 3 9.45 u.

70. H.B.C. 10 - Zandvoortm. 9 12 u.

73. Heemstede 6 - Zandv. 10 9.45 u.

Junioren:
Zandv.m.- a - Z.S.G.O. a 12 u.

93. Zandv.m. c - N.A.S. b 12.30 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zondag 4 april:

Hr.sen.: Z.M. 1 - Concordia 2 9-11

Blinkert 3 - Zandv.m. 2 5-14

Dames: Concordia 2 - Zandv.m. 3-3

Dames jun.: Rap. - Zandv.m. 1-1

Atlas - Zandv.m. 2 8-5

Hr.jun.: Concordia - Zandv.m. 7-3

Meisjes: I.E.V. - Zandv.m. 7-7

H.B.C. 1 - Zandvoortm. 2 6-3

Jongens: Zandv.m. - Odin 9-5

Programma zondag 11 april:

Hr.sen.: Atlas - Zandv.m. 2 12 u.

Dames jun.: Z.M. 2 - Conc. 13.30 u.

Hr.jun.: Z.M. - De Blinkert 12.30 u.

Meisjes: Z.M. 1 - Umond 2 12 u.

Zandv.m. 2 - I.E.VV 2 13 u.

Jongens: Atlas - Zandv.m. 14 u.

VANDALEN AAN HET WERK
Vandalen hebben in de nacht van

zaterdag op zondag in Zandvoort
het bord „Prijs de Zee en Uw God"
dat aan de muur van de r-k.parochie
is bevestigd, met een dikke laag verf
besmeurd. De tekst was hierna niet
meer te ontcijferen.

Opvallend ia dat in dezelfde nacht
van de r.k. noodkerk aan de Lin-
naeusstraat een tiental ruiten werd
ingegooid. De politie heeft onmid-
dellijk een uitgebreid onderzoek in-
gesteld.

jyan def Vöbrt
Haltestraat 36 - Zandvoort - Tel. 2215

Zo juist .ontvangen: . .. , ,, ... :'.'._...;''/ -'.-,'.,;

Zwitserse Knorr soepen
.,' ;."''.' ',.;. "' '• .:-''

,. ",
. per.; pakje . ,

; MINESTRONE ...;..
; . ..'.:.'.^.vJ-i . ƒ0,98.

•":.-• '.' GEFLÜGELCRêME ..;...;:.'. ƒ 0,38^
."; FIDELï ....:.:............'.'.•';

ƒ.0,98

OXTAIL ....... .... ƒ0,98

SPARGEL ƒ0,98 -..'

PRÜHLING ................ ƒ0,98

NAPOLI .-.......: ƒ.0,98

SCHOTTISCHE BAUERN .. ƒ0,98

SAUCE BOLOGNESE ƒ 1,40

Jongedame/receptioniste

zoekt slaapkamer
in Zandvoort van mei tot oktober.

Tel. 02953 - 5451.

MIMOSA! en vele soorten

voorjaars-
bloemen!
NARCISSEN - 'TULPEN:
KATJES - SERINGEN enz.
BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.
KASTANJETAKKEN
en FORSYTHIA.
Grote collectie

BLOEM- EN GRASZADEN.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen I

Wij bieden ze U in vele variëteiten I

Het speciaal-Vele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUDDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Z)e lente heeft <zij*i

Uttetde qedaatol
Laat dat niet ongemerkt voorbijgaan en
geef Uw haar eens een extra behandeling.
Met een verantwoorde make-up voelt U
zich weer als herboren.

Crème's en make-ups van Three Flower,
Ponds en Hamol spreken voor zichzelf.

Voor de heren een grote collectie lotions,

After Shave's en Haarcrème's.

In onze salon is lang wachten uitgesloten,
daar wij met 4 man tot uw beschikking
staan.

voor dames ca" horen

,HALTESTRAAT 14 - TELEF. 2462

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

,fi, £,. Uoonen*
Zandvoorts enige volledige

rijschool

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419
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Zandvoorts gemeentebestuur
...;• in de bezettingstijd (vervolg)

1 september 1941 - 18 november 1942
Toen kwam de raad? voor het laatst

bijeen, daar, op 1 september 1941
de verordening van de rijkscom-
missaris van 'kracht werd waarbij
de gemeenteraden naar huis werden
gezpnden en alle bevoegdheden in
handen gegeven werden van de bur-
gemeesters. De wethouders bleven
in functie als adviseurs. De heer A.
J. van der Moolen vond hierin -aan-
leiding per 1 september 1941 ont-
slag te nemen als wethouder. Bur-
gemeester van Alphen hield de be-
slissing omtrent deze ontslagaan-
vrage aan.
Toen de nieuwe gemeenteraad op

27 augustus 1946 bijeen kwam ver-
klaarde, burgemeester van Alphen
in die periode het 'gemeentebestuur
nimmer als een eenmanszaakje te
hebben beschouwd en dat de ver-
gaderingen van burgemeester en
wethouders

:

'op dezelfde wijze wer-
den gehouden als vroeger. Inder-
daad: uit de notulen van de ver-
gaderingen van burgemeester en
wethouders blijkt dat het bestuur-
der, gemeente steeds in eensgezind-
heid .werd gevoerd. .Eén uitzonde-
ring bevestigt deze .regel: wethou-
der van der Moolen verklaarde zich
op :5 mei 1942 tegen een besluit
om de terreinen van het „zwarte
veld" door de eigenaars te doen af-
zetten en beplanten met helm en
dennen. De wethouder wilde dit ter-
rein als speelgelegénheid voor de
leerlingen van school B behouden.
Vermeld verdient nog, .dat burge-

meester van' Alphen op 13 juli 1942
als ! gijzelaar werd gearresteerd,
doch - daar hij de 60-jarige. leeftijd
had overschreden - enkele dagen
later weer werd vrijgelaten.

;18 november 1942 - 5 mei 1945
Op 18

' november ontving burge-
meester van Alphen tijdens.een ver-
gadering van burgemeester en wet-
houders de telefonische mededeling,
dat. hij gerekend van 11 november
af als burgemeester van Zandvoort
"was ontslagen. De verhouding van
de burgemeester tot de bezetter was
steeds „stroef" geweest en toen zich
verschil van" _ mening openbaarde
omrent de lijst van „blijvers" .dege-
nen die niet aan evacuatie zouden
worden onderworpen) greep de be-

.
zettende macht in. Reeds tijdens de
gijzeling van burgemeester van A1-.
phen was de N.S.B.-burgemeester
van Bloemendaal aangewezen als .

waarnemend burgemeester van
Zandvoort. Daar de duitsers er ech-
ter: veel aan gelegen was, dat de
evacuatie zowel als sloping op de
gestelde termijn zouden zijn geschied
werd een man uit „hoger bestuurs-
niveau^, .de bestuursraad Dr. Groe-
neveld (de bestuursraden waren de
leden van Gedeputeerde Staten op-
gevolgd) aangewezen als waarne-
mend burgemeeser van Zandvoort.
In die periode, van grootste span-

ning en verwarring had Zandvoort
dus twee burgemeesters! Dr. Groe-
neveld kwam dagelijks enkele uren
ten raadhuize en bemoeide zich
hoofdzakelijk met de sloping en de
evacuatie. In januari 1943 trok hij

zich terug en trad' de burgemeester
van Bloemendaal als waarnemend
burgemeester van Zandvoort op.
Dr.; Groeneveld had geen énkel con-
tact met de wethouders opgenomen.
Wethouder van der Moolen herhaal-
de op 26 november zijn ontslag-
aanvrage. Wethouder Slegers diende
op 18 maart 1943 zijn ontslag in.

De commissaris der provincie vroeg
om de reden van de laatste ontslag-
aanvrage. De burgemeester ant-
woordde daarop als volgt:
„Ik heb de eer U Hoog Edel Ge-

strenge te berichten, dat ik aan de
heer Slegers als wethouder van So-
ciale Zaken heb opgedragen om bij
het personeel van.de gemeentelijke
dienst voor sociale zaken propagan-
da te maken voor de Nederlandse
Volksdienst. De heer Slegers deelde
mij daarop mede, principieel afwij-
zend te staan tegen de Nederlandse
Volksdienst en hij verzocht mij, hem
van deze opdracht te ontheffen. Ik
was daartoe niet bereid omdat ik
van een wethouder van sociale za-
ken meen te mogen verwachten,

' dat hij werkzaam is in dé geest van
de nieuwe tijd.

Dit was voor dé heer Slegers aan-
leiding om zijn ontslag als wethou-
der te verzoeken".

;

Aan de heer vari der Moolen werd
met ingang van 18 mei 1943 en aan
de heer Slegers met ingang van 9
augustus 1943 ontslag verleend als

wethouder. Zij werden als zodanig
opgevolgd door de heren M.-.Heyen-
brock en C. A. H. Gerke. Zandvoort
kreeg toen dus een volledig n.s.b.

bestuur. De activiteit van het ge-
meentebestuur bleef hoofdzakelijk
beperkt tot het uitvoeren van de
orders van de bezettende macht."
Van groot belang 'was, dat het over-
grote deel yan het gemeenteperso-
nèel tot de ^anti's" behoorde. De
secretarie, de politie en sociale za-
ken waren geheel „goed"; Bij pu-
blieke werken en' de gemeentebedrij-
ven zat men met een enkele dwars-
kijker.

De zorg voor het naakte bestaan
kon niet belettenydat men zich voor-
bereidde op de wederopbouwtaak
welke na de bevrijding zou moeten
worden aangevat Burgemeester van
Alphen nam al kort ha zijn ontslag
conact op met Ir. Friedhoff, die des-
tijds aan de dienst van publieke
werken te Haarlem verbonden was.
Talrijke conferenties vonden plaats
en zo ontstond het wederopbouw-
plan-Friedhoff dat - dank zij aller-
lei inlichtingen welke door de tech-
nische dienst te Zandvoort werden
verstrekt - reeds tijdens de bezetting
in een speciale afdeling („de Zand-
voort-kamer") van het bureau van
Ir. Dufour, de algemeen gemachtigde
voor de bouwnijverheid in Noord-
holland te. Haarlem tot in details

werd uitgewerkt. Hieraan is het
vooral te danken dat de wederop-
bouw van Zandvoort (het Gasthuis-,
hofje, en de woningen aan de Bur-
gemeester Engelbertsstraat en de
Noorderstraat) zo snel kon worden
aangevat.
Na de „Dolle Dinsdag" liet burge-

meester - van Alphen zijn gezin te

Velp achter en bleef in de omge-
ving van Zandvoort om direct ge-
reed te zijn als de kansen zouden
keren en het Nederlandse bestuur
in Zandvoort zou worden hersteld.

Ingezonden
Buiten verantwooiding der redactie.

't Is zondag. Weer knap weer! Fijn,

Ik -
: zit stilletjes te genieten achter

't raam. Neen, ik had willen genie-
ten. Ik houd van gezelligheid en van
drukte in de Kerkstraat.Dat brengt
de sfeer, die „wij Zandvoort" nodig
hebben.
Iiaar wat krijgt men te zien ? ?

Groepen - troepen - bendes nozems.
Ik zeg niet jongelui - ik houd van
jongelui ! ! Zo mogen gerust heel
anders denken dan wij ouderen.
Trouwens hun leeftijd stelt hen niet
in staat te denken zoals wij. Ge-
lukkig niet. Laat hen de onbezorgde
blijheid van de droom van de toe-
komst - die zij menen in handen te

hebben, laat hen dat! Ze komen het
vanzelf wel aan de weet! Maar dat
onze Kerkstraat - aan onze bezoe-
kers - waar wij allen onze boterham
aan moeten verdienen alleen een
indruk kan geven alsof er hier niets
anders bestaat din een. stelletje uit-

dagende leeglopers - een stelletje

haarkammende druiloren - die met
een eigenwijze leeghoofdigheid de
ouderdom wil neertrappen - bah! !

Dat een ieder in z'n eigen huis
moge doen wat hij wil - maar dat
we levende in een gemeenschap -

ons moeten passen naar bepaalde
normen is toch wel een ongeschre-
ven regel.

En als de Amsterdamse ouders
dan niet op hun kinderen kunnen
passen laten ze dan naar 't Leddse-
plein gaan, welks naam toch al is

vertreden, maar laten ze dan niet
hier in ' Zandvoort een sfeer komen
scheppen, geheel tegen de belangen
van Zandvoort in.

Is hier niets aan te doen? ? ?

Hoogachtend,
Mevrouw Blankendaal

' Zomerkamp xaov. .' " ' 1
ASTMATISCHE KINDEREN-'-"
De Mr. J. M. H. Baron van Heem-

stra Stichting zal dit jaar voor de
zevende maal therapeutische kam-
pen voor astmatische kinderen or-
ganiseren. Deze kampen worden
ieder jaar in Renkum op het uitge-
strekte terrein van Oranje Nassau's
Oord, direct bij de Koningin Emma
Kliniek voor Astmatici, gehouden.
Ze duren zes, weken en er kan aan
worden deelgenomen ' door kinderen'
van 5 tot 12 jaar. ',

Het doel van de : kampen is niet
alleen om deze kinderen eens een
heerlijke vacantie te bezorgen, maar
ook om hen een goede stimulans te

geven. Hiertoe wórden onder andere
dagelijks ademhalingsoefeningen on-

. der deskundige leiding gedaan.
De leiding berust al sinds het eer-

ste ikamp in 1959 bij de heer H. C.
Veenstra, die over een jarenlange

' ervaring als padvindersleider be-
schikt. Het bestuur van de van
Heemstra Stichting bestaat uit: W.
A. J. Kooper, kinderarts, voorzitter,

drs E. 'M. .J. de Vries, secretaris-

penningmeester, H. C. Veenstra G.
H. van Westing en mej. A. G. Zuur-
bier. Nadere inlichtingen kunnen
verkregen worden bij de heer H. C.

Veenstra, Schipbeekstraat 38 te

Utrecht, (telefoon 030 - 82830) of bij

het secretariaat van de afdeling
Zandvoort van de I

Vereniging tot

Steun aan het Nederlands Astma
Fonds, Brederodestraat 92, tel. 3030.

„EEN MAN VAN ADEL"
Zaterdagavond gaf de Zandvoortse

toneelgroep „Sandevoérde" in Zo-
merlust tot besluit 'van het seizoen

en ter gelegenheid van het tienjarig

bestaan een opvoering van het be-
kende blijspel „Een man van adel"

in drie bedrijven door Somerset
Maugham. .

;

In zijn openingswoord verwelkom-
de de heer Jos Dröse burgemeester
Mr. H. M. van Fenema en echtge-

note en deelde mede, dat aan de
viering van dit tweede lustrum' geen
feestavond of recepties verbonden
worden. Wel meende het bestuur
- evenals . vijf jaar geleden - " dit

lustrum met een costuumstuk te

moeten .vieren:

Het is inderdaad een goede ge-
cïachtengang geweest; Niemand zal

na afloop met een gevoel van spijt

huiswaarts zijn gegaan, omdat deze
groep een buitengewone opvoering
van dit romanische blijspel heeft

gegeven. De rolkennis was op enige

kleine uitzonderingen na af en wat
vooral opviel was het buitengewoon
goede tempo. The Noble Spaniard
werd op deze manier een prettig

kijkstuk, waarom zo nu en dan har-
telijfc gelachen werd. Geen kinder-
achtige flauwiteiten, geen minder-
waardige namen voor de spelers,

kortom, met genoegen werd de
spannende geschiedenis van de
Spanjaard gevolgd.
Joop Portegies was geweldig op

dreef en vooral hij was het, die door
zijn optreden het stuk de nodige
vlotheid gaf.

. Piet Mudde was een kostelijke Mr.
.

Proudfout, die op goede wijze werd
bijgestaan door Cor 'van Poelgeest-

Schaap als zijn echtgenote.
Nel Vreugdenhil-Minderhout had

tot taak de moeilijke rol van Marton
Nairne, een jonge weduwe, te ver-
tolken, maar zij kweet zich hiervan
uitstekend.
Opmerkelijk was eveneens de ver-

tolking van Graaf de Moret door
Jan Ramkema, die in het derde be-
drijf- goed van zich deed spreken.

Willy de Ringh de Vries bracht
Lucy op charmante wijze, Anneke
Geerts was een pittig dienstmeisje,

terwijl Yvonne Keiler voor de eer-

ste maal op de planken stond. Zij

bracht de Gravin de Moret. op een
enigszins vlakke manier. Maar even-
als Wim Nijboer als 'kapitein Chal-
ford viel zij zeker niet uit de toon.

Begrijpelijk dat de heer Dröse als

regisseur met trots bloemen en een
rokertje aan zijn groep uitreikte. De
avond werd met een bal besloten.

K.J.C. ZANDVOORT
Dinsdag j.1. speelde K.J.C. Zand-

voort tegen K.J.C. De Ton uit Am-
sterdam om een gouden medalje.

Er werd door ieder met 20 man ge-
speeld. K.J.C. Zandvoort won de
eerste ronde met 17 voor en 13

tegen. 22 april wordt een bezoek
gebracht aan Amsterdam;

VOOR HEN DIE DAMMEN
De onderlinge competitie heeft

• opeens een spannend verloop geikre-

geri en wel door het feit dat de kop-
loper de heer C. Draijer jr. met een
kleine inzinking te kampen heeft:

Verschillende spelers hebben door
sterk spel hiervan geprofiteerd,

. Hier zijn de uitslagen:

L. J. v.d; Wérff - F. v. Beem 2-0
M. Weber - C. Draijer jr. 2-0
E. Fransen - C. Draijer sr. 1-1
J. v.d. Werff - J. v. Dijk afgebr;
J. Schuiten - Th. Rustman 2-0
J. v. Dijk- P. Versteege 0-2

DUINBRANDEN
. De Zandvoortse. brandweer is iri

het afgelopen weekeinde viermaal in
actie geweest voor bestrijding vari
duinbranden.
De eerste maal moest uitgerukt

worden vrijdagavond voor een duin-
brand lajigs de Westerduinweg in
Bentveld, de tweede maal zaterdag-
ochtend voor een brand, die langs
de spoorlijn Zandvoort-Haarlem ter
hoogte van de „muur" woedde.
Zaterdagmiddag werd omstreeks

half drie de brandweer opgeroepen
voor de bestrijding van een zeer
zware duinbrand, die in het gebied
van dé Amsterdamse waterleiding
langs het rijwielpad Zandvoort-
Noordwijk was ontstaan.
Al binnen enkele minuen bleek,

dat de Zandvoortse ploeg niet tegen
, het geweld was opgewassen. Dé
Bloemendaalse brandweer werd op-
geroepen, terwijl eeri tiental mili-
tairen, in Haarlem gelegerd, even-
eens desgevraagd te hulp schoot. .

Bijna twee en een half uur heeft
het geduurd voordat men de brand
meester was. Het Wésterkanaal
stuitte het vuurgeweld. Ongeveer
35 ha. beplanting ging in vlammen
op. Ook vele dieren kwamen in de
vlammen om.
Zondagmiddag omstreeks half drie

rukte de brandweer voor de laatste
maal uit voor een duinbrand langs
de Frans Zwaanstraut.

,
De schade

was niet groot.

TWEE DODEN BIJ BOTSING
OP DE ZANDVOOUTSELAAN
Op de Zandvoortselaan is zondag-

avond omstreeks half twaalf een
zeer ernstig auto-ongeluk gebeurd,
waarbij twee personen, beiden be-
stuurders vari een personenwagen;
om het leven zijn gekomen. De
ravage was zo groot, dat de politie
het verkeer een uur lang via de
Zeeweg in Bloemendaal heeft moe-
ten omleiden.
In de bocht bij het voormalige

café Heemskerk, verloor de ,26-

jarige J. F. Spliethoff uit Bloemen-
daal, die met grote snelheid uit de
richting Zandvoort kwam, de maent
over het stuur. Zijn wagen botste
vrijwel frontaal tegen een andere
personenauto, bestuurd door de 31-
jarige chauffeur-monteur G. Volle-
bregt uit Amsterdam. De wagen van
de laatste werd volkomen in elkaar
gedrukt. De bestuurder moet op
slag dood zijn geweest. De heer
Spliethoff, wiens wagen eveneens
een wrak was, overleed enkele mi-
nuten na het ongeluk.

Irferleuid
PE OUISTS VERLICHTING

"

Schuilenhuï
GROTE KROCHT 5-7 v

TEL: 2974 '. ZANDVOORT



Boul. de Favauge 10 -. Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS
f S,SO - f r,so
en f IS.OO

Bg elk diner een fles wgn ' per 'persoon gratis!

SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op' zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tijdig Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften,

partyen en verenigingsavondjes.

Uw extra aandacht
vragen wij U voor onze specialiteiten

rauwe rookworst 50 et. per 100 gram
leverworst 30 et. per 100 gram
gekookte worst

.

44 et. per 100 gram
Eigen fabrikaat.

Slagerij D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
; Rund- 'Kalfs- en Varkensvlees.. .

'"
. .,;

Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939

ZANDVOORT

Zaterdag-reklame
Deze week:

4 AMANDELBROODJES ƒ 1,20

250 GRAM ALLERHANDEN ƒ 1,25

250 GRAM BOTER ALLERHANDEN ƒ 1,75

150 GRAM FLIKKEN '.

ƒ 0,89

Bestel vroegtijdig Uw Faasbrood

Brood-, Koek- en (EVCEUCD
Banketbakkerij 9E I «CHEIl
HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdsohr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewattdeken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 e.; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10. et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ5,— tot ƒ15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wij zijn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij

geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

SCHOONMAAKTIJD!
Verkoop van verf, glas, behang
en huishoudelijke artikelen.

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!

Vraagt vrijblijvend offerte.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 2457

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
. Gamaant* Zandvoort

Ophalen' huisvuil.

De 'directeur 'van. • de dienst van
.publieke werken ' te . . Zandvoort
maakt bekend dat |op"Goede Vrij-

dag 16 april.; op Paasmaandag 19

'april a.s. geen. Huisvuile zal worden
opgehaald.

%

'

'

Op dinsdag 20 april
:

a.s. zal mede
-het huisvuil van Paasmaandag worr
den opgehaald. ..'

Men wordt in de gelegenheid
.
ge-

steld' om op Goede Vrijdag 16 april

én op zaterdag 17 april a.s. van
9-12 uur- vjri., gratis huisvuil af te

geven aan het vuillaadstation aan
de van Lennepweg.

C. H. Vogt.

Bekendmaking . .

De directeur van de dienst van pu-
blieke werken maakt bekend dat
binnen zeer 'korte tijd een aanvang
zal worden gemaakt met het con-
tainer-beladingssystecm voor hét
ophalen van huisvuil ten. dienste

van grote bedrijven en instellingen.

Voor het verkrijgen van nadere in-

lichtingen -kan men zich wenden
tot zijn dienst "(telefoon

-

4841, toestel

143 of 134).

C. H. Vogt

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 3 april:

Kennemerland 3 - Zandv.m. 2 0-2

Adspiranten:
,.' Zandvoortm. c - Haarlem d 2-4

Zandvoortm. f - Haarlem g ,

1-5

Pupillen:
Zandvoortm. d - T.Y.B.B. c 0-1

Zandvoortm. e - D.I.O. b 2-0

Bloemendaal d - Zandv.m. e 0-1

R.C.H. d - Zandvoortm. f 0-0

Uitslagen zondag 4 april:

Vriendschappelijk:
E.T.O. - Zandvoortm.

Kompetitie:
O. Gezellen 7 - Zandvoortm. 8 2-2

Haarlem 11 - Zandvoortm. 9 3-1

Zandvoortm. 10 - R.C.H. 9

Junioren:
Alliance a - Zandvoortm. b
(Zandvoortm. b kampioen!).
Zandvoortm. c - B.S.M, a
V.V.H, a - Zandvoortm. e

2-1

2-2

3-3

9-0
4-7

Programma zaterdag 10 april:

6. Zandvoortm. 2 - S.V.J. 2 16 u.

Adspiranten (vriendschappelij k)

:

Zandvoortm. a - D.E.M, a 16 u.

Zandvoortm. b - D.E.M, b 16 u.

Zandvoortm. c - D.E.M, c 16 u.

Pupillen:
96. Zandv.m. c - R.C.H. c 15 u.

97. Zandv.m. d - D.I.O. b 15 u.

99. Zandv.m. e -Haarlem d 15 u.

102. Zandv.m. f - T.Y.B.B. d 15 u.

Programma zondag 11 april:

Velsen - Zandvoortm. 14.30 u.

Zandv.m. 2 - Stvogels 2 14.30 u.

2. E.D.O. 3 - Zandvoortm. 3 9.45 u.

70. H.B.C. 10 - Zandvoortm. 9 12 u.

73. Heemstede 6 - Zandv. 10 9.45 u.

Junioren:
Zandv.m.- a - Z.S.G.O. a 12 u.

93. Zandv.m. c - N.A.S. b 12.30 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zondag 4 april:

Hr.sen.: Z.M. 1 - Concordia 2 9-11

Blinkert 3 - Zandv.m. 2 5-14

Dames: Concordia 2 - Zandv.m. 3-3

Dames jun.: Rap. - Zandv.m. 1-1

Atlas - Zandv.m. 2 8-5

Hr.jun.: Concordia - Zandv.m. 7-3

Meisjes: I.E.V. - Zandv.m. 7-7

H.B.C. 1 - Zandvoortm. 2 6-3

Jongens: Zandv.m. - Odin 9-5

Programma zondag 11 april:

Hr.sen.: Atlas - Zandv.m. 2 12 u.

Dames jun.: Z.M. 2 - Conc. 13.30 u.

Hr.jun.: Z.M. - De Blinkert 12.30 u.

Meisjes: Z.M. 1 - Umond 2 12 u.

Zandv.m. 2 - I.E.VV 2 13 u.

Jongens: Atlas - Zandv.m. 14 u.

VANDALEN AAN HET WERK
Vandalen hebben in de nacht van

zaterdag op zondag in Zandvoort
het bord „Prijs de Zee en Uw God"
dat aan de muur van de r-k.parochie
is bevestigd, met een dikke laag verf
besmeurd. De tekst was hierna niet
meer te ontcijferen.

Opvallend ia dat in dezelfde nacht
van de r.k. noodkerk aan de Lin-
naeusstraat een tiental ruiten werd
ingegooid. De politie heeft onmid-
dellijk een uitgebreid onderzoek in-
gesteld.

jyan def Vöbrt
Haltestraat 36 - Zandvoort - Tel. 2215

Zo juist .ontvangen: . .. , ,, ... :'.'._...;''/ -'.-,'.,;

Zwitserse Knorr soepen
.,' ;."''.' ',.;. "' '• .:-''

,. ",
. per.; pakje . ,

; MINESTRONE ...;..
; . ..'.:.'.^.vJ-i . ƒ0,98.

•":.-• '.' GEFLÜGELCRêME ..;...;:.'. ƒ 0,38^
."; FIDELï ....:.:............'.'.•';

ƒ.0,98

OXTAIL ....... .... ƒ0,98

SPARGEL ƒ0,98 -..'

PRÜHLING ................ ƒ0,98

NAPOLI .-.......: ƒ.0,98

SCHOTTISCHE BAUERN .. ƒ0,98

SAUCE BOLOGNESE ƒ 1,40

Jongedame/receptioniste

zoekt slaapkamer
in Zandvoort van mei tot oktober.

Tel. 02953 - 5451.

MIMOSA! en vele soorten

voorjaars-
bloemen!
NARCISSEN - 'TULPEN:
KATJES - SERINGEN enz.
BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.
KASTANJETAKKEN
en FORSYTHIA.
Grote collectie

BLOEM- EN GRASZADEN.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen I

Wij bieden ze U in vele variëteiten I

Het speciaal-Vele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUDDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Z)e lente heeft <zij*i

Uttetde qedaatol
Laat dat niet ongemerkt voorbijgaan en
geef Uw haar eens een extra behandeling.
Met een verantwoorde make-up voelt U
zich weer als herboren.

Crème's en make-ups van Three Flower,
Ponds en Hamol spreken voor zichzelf.

Voor de heren een grote collectie lotions,

After Shave's en Haarcrème's.

In onze salon is lang wachten uitgesloten,
daar wij met 4 man tot uw beschikking
staan.

voor dames ca" horen

,HALTESTRAAT 14 - TELEF. 2462

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

,fi, £,. Uoonen*
Zandvoorts enige volledige

rijschool

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419
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WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Dè speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wünaanbiedingen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE /AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 -Tel. 40270

is onze Voorjaarscollectie

SCHOENHANDEL

en speciale REPARATIE-INRICHTING voor betere schoenen!

Was U al eens in

PAVILJOEN-CAFÉ- RESTAURANT

HET KARREWIEL
Strand, zee en duinen in ongerepte schoonhe ;d
Een ideaal rustoord na uw wandeling. Telefoon 02500 - 57325

Schitterend gelegen aan Hollands Noordzeekust.
PRIMA KEUKEN - onze koffie wordt door een ieder geroemd!

LUNCH EN DINER TEGEN POPULAIRE PRIJZEN.
* BIER EN LIMONADE ELEKTRISCH GEKOELD.

Eigen parkeerterrein en rijwielstalling

LET OP HET ADRES: Kop Zeeweg, einde Noord Boulevard.

Het gehele jaar geopend. Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.

9/t Tuinhouwhuis**
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 -.81714

Het voorjaar is er weer!
Dus nu de tuin in!

Wij leveren U al Uw tuinbenodigdheden
en tuingereedschappen uit voorraad!

Uw speciale aandacht vragen wij voor onze GEDROOGDE STAL-
MEST, BLOEM- EN GROENTEZADEN.

LAAT NU UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

Catalogus voor groente- en bloemzaden wordt op aanvrage
gratis toegezonden.

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-
hoging thuisbezorgd! Wq geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

DAMES, WIJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagefïf
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

Paasrollades vanaf f 3,00 500 gram
500 GR. LENDE-ENTRECöTE f 4,50

500 GR. DOORR. OSSELAPPEN ƒ 2,75

500 GR. RD3LAPPEN ƒ 3,75

500 GR. SCHOUDERKARBONADE ƒ 2,75

250 gr. gekookte worst 95 et. 150 gr. pekelvlees . . . . 98 et.

250 gr. leverworst . . . . 80 et. 150 gr. gelard. lever 98 et.

150 gr. ham 98 et. 150 gr. gebr. gehakt 68 et.

150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25 150 gr. pork 65 et.

150 gr. Cervelaatworst 85 et.

Wy leveren U thans gaarne alle IGLO

diepvries-producten
EJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet 'enz.

!••••••••!••••*•>•••!••»»•••••••••

(van 10 tot 17 uur)

MEUBELSHOW
;*H"

'Wttiï

;
*i.&<fcV; *?«' -**''

/"Verdeeld pyer vijf etages vind* u in het Meubelpaleis een keur
eh keus aan meubelen als nooit tévorénv^ari : bankstellen tot
bijzettafeltjes, van stijlvol klassiek tot mooi"modern. Kijk maar;

- vraag maar en vergelijkmaar.Op de Paasshow van hetMeubel-
paleis vindt u wat u zoekt.En heel belangrijk . , . door de énorme
omzet zijn onze prijzen lager dan de 'zogenaamde fabrieks-
prijzen. ., :...,';...

'tMEUBELPALEIS
'tLAAGST IN PRIJS!

Nieuwendijk 164-170 Amsterdam
!•*•*«••••••••••••••• •«ti>••••*•••••••aaBaaao
•••• ••••••••••••«ta•••••••«••••••«•«•«ü

••••IMM> ••••«•••••«••••«'••••• *«••*>••••••••••••••••m••«•••••«••••••••«•«•«•«••.•••••••••••••«•••••••••«••••«••«•••••••#!

liy feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Afwasbaar en toch goode sier,

geeft plastic behang Balacuir!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdükstraat 5 - Tel. 37SG

Leverantie van alle meubelen

Als U door de Haltestraat loopt
En bij Botman Uw rookwaar koopt,
Weet U zeker, dat U slaagt
Onverschillig waarnaar U vraagt.

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

JA!
Het is waar, dat een

goed horloge
alleen te vinden is bij Uw

HORLOGER

C. WaanUify
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Uurwerkpeciaalzaakl

Ook met Pasen

bloemen van
CASSEE
Stemmen seeds tevree! !

Bloemenmagazijn

„ERICA"
Anno 1908

TRAMSTRAAT (achter postkantoor)

TELEFOON 2301

18 april

OPSTANDINGS-ZONDAG
Christus heeft overwonnen!

'•> Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zyn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts. ,

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Ie Paasdag: Zr. E. Reitsma,
van Lennepweg 42, telefoon 2382.

2de Paasdag: Zr. A. M. Stiphout,
van Lennepweg 57, telefoon 4294.

VERLOSKUNDIGE
Beide Paasdagen: Mej. G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Beide Paasdagen: J. Westerman,
Hartenlustlaan 7, Bloemendaal, tel.

(02500) 51555.

APOTHEKEN H
Van zaterdag 17 t.m. vrijdag 23 april
na 6 uur 's avonds: avond-nacht-
dienst van 18-8 uur en zondagsdienst
de Zandvoortse apotheek, Halte-
straat 8, telefoon 3185.
Echter uitsluitend voor recepten-

spocdscvallcn. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om zes uur.

Bg feest of party,
LEFFERTS dranken crbtf!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

;
GODSDIENSTOEFENINGEN:
GEREFORMEERDE KERK ?

Zondag a.s. (Pasen) 9.30 en 19 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne

HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianawcg. ...
Zondag a.s. (Pasen) il uur:

-'

Ds. C. de Ru. Medewerking
kerkkoor.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis:- :

10.30 uur: de heer W. J. Mulder

NED. PROTESTANTEN BOND .

Brugstraat 15 ",,.:,

Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. DrJjC.
W. Monnich, Ev. Luth. Asdarii^V

"•
>>> ',\\\\> HV::--

PAROCHIE -;H. AGATHA :,;;

Zaterdag 17 april -des" avonds ' te

10.30 uur de paaswake, waarna 'te

12 uur middernacht de paasmis.!
Zondag: K.H. Missen te 7.30, 9.30 en
11.30 uur. Te - 9.80 uur plechtige
hoosuias, waarin /al gezongen . wor-
den een, mis van'M.A. Charpentiër.
Des avonds te 7.30 uur avonddienst. -

Maandag: H.H. Missen- te 7.30,1 9.30

en 11.30 uur. Te 9.30;,uur -hoogmis,
waarbij gezongen zal worden een
mis van Brückner. Des avonds geen
avonddienst.

1"3D. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. aanvang 3 uur-"n.ni..

samenkomst in „Pniël", Züiderstr. 3.

Spreker J. W. van Zeijl.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Voor Uw volledige

huidverzorging

PARFUMERIE .'
'.'.."

'

;

Haltestraat 53 -\ Telef. 3449

De heer en mevrouw R KLERE-
KOPER-BERSMA geven met grote
vreugde kennis van de geboorte van
hun zoon

;"

RALPH CORNELIS
Ibadan, 15 april 1965: ^
Mapo box 3314, Ibadan Nigeria

DICK TER -HEYDEN
' ea-' ".-.

..... r

."."'';''.'•*

:. cpBYFArLé:y :

;- T

hebben de eer U, mede namens
wederzijdse ouders, 'kennis

;
te' geven

van: hun yopngonomen. huwelijk, dat
voltrokken zal worden op vrijdag 23
april te 2 uur, 'ten raadhuize te
Zandvoort. ;

Heemstede, '
Dr. J. R. Thorbeckelaan 152.

Zandvoort,; Jan Steenstraat 2. ;. • '
;

Receptie vari 16-18 suur in Restau-
rant „Lddo", Boulevard de Favauge
no. 10. •

':•'

Toekomstig adres:; .v

:

Oranjestraat 11, Zandvoort;

Vrijdag' 23' april.'a.s. zal de zaak en
uitbrengwijk de/gehele dag gesloten
zijn. ;- W.-Failê.

^fyo ooQoooaooooQoe OQOOQoocoQtfQooÓQQaaaaoQaof ^
O :
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| : Op 30 april a.s. - hopen • onze
. | 'geliefde- ouders : •,-!•

! :• '".:.:.:. :.p. paap ."'
'::'/V

:

-
•

- -1 • .( •

S
: •. ..-- en...-

1 ;

: P.-PAAP.-FELL \
O

........

I ,de dag-te-herdenken-^dat-, zij-

f vóór. 40 jaar ;in.-het :hïi'weïijk

S .f traden-.*! "-b'K <.--
• :V "^"/"-Ki

5 ;„ :.;-•• v.asii--- >:.;:->• .-,--; '-'.-:-;
'

j E>at
.. zy,. nog Jang„_gespaard

| ; mogen- Tblijven ~is"-~dé-* :wens
I i van 'hun dankbare'- 7 ' •;•'''-"-"'- -

| -
.'. Weeren' en - ^

• 1 ".
,. kleinkinderen;.^

%
' Zandvoort, :Haltêstraat'6itV'

^ye ooeooooooooooooooooooo0ODOooooooooooooo« •&

Begraafplaats
T
Westerveld ;

opgericht 1 688v

"

"" Dit schone stiucje'duln-

-

- natuur werfl "onlangs
ultsebreld met. nieuw

' terrein, zodat weer fö-
." mlliegraven • öeschlk-
baar zijn met nimmer
vervallende , . erafrech-

. ten. Tevens ..wordt de

mogelijkheid geboden
tot afkoop- van -altijd

'• durend onderhoud;'vam-
:..:. deze ; graven. : ,Ult. het-.

gehele land kiest 'men"
s „Westerveldi? als .waar-.,

dlge .rustplaats', vobr.
-

, zijn geliefden.: .

':
,-,.

,.'-.
.

.- WÜ geven U gaarne alle

gewenste'.' Inlichtingen.

N.V. Begraafplaats

iiWastBrveld""

^Driehuls-Velseo

tel. 02550-8448/8449

Begrafenissen - Crematie's

Rouwkamer

JAG.KOFIR
DORPSPLEIN IV.- TEL. ;28,72

Verzekering in Natura ---

"..".' Inlichtingen geheér,;-'
'.'.""

vrijblvivejad:' ••
' ';~

Voor Uw TELEVISIE J.

Electro-Radio' Teohri. Bureau
- J. KEUR 'T- ;;-"-

Burg. Engelbertsstraat 64
Tel. 2914 .-'•",

Uw Perzisch;;
tapijt stuK7

;
<; Laat het. repareren; door
i.ervaren reparatrlcê..:,

Mevr Hosè
Tollensstraat 31. ~- Zandvoort
Telef. 4823 ','.,'

BURGERLIJKE. STAND
Geboren: Nicolaas,.z. van. C.H. ten
- Broeke en J. Tuinstra." Cprnelis,

.
... - z. van W. van Duijri é"n 'Af Hoo-
gendijfc .' 1 ;;--;'- : ;---'-'•: -

Ondertrouwd:" B. A'.
: Fünkè, gen.

Küpper en P.-Lacet.- J.-Smit en
"- C. KlarenbëeTc.-" ;

-~-'~n'.
t

Gehuwdr C. Koper en- K; M. J.
Scliipper.. . M: • Rot en B. -'Keizer.
H. Koppenberg en I. T. Keur. A.
Hensen en A. 'Vv

r
. Hoogvliet.

'Overleden: R. Dam, 70 'jaar, geh.
• gew. met J. C. Paap. A. MrJ, Pee-

ters,. 74 jaar, ongehuwd;: Gv Griek,
85 jaar, geh. gew.-m. H. .ten Hoeve

'Geboren buiten de gemeente:
Jacqueline, d. van Jï A;

. van Neg;
en A. T; I. •Jongériüs. Rob, z. van

:J. .Knotter.^en';P. Molenaar.' Arie,.
z. van J. Knotter en.P. Molenaar.
Jöhan Fféderik,"z. 'vah'J.A'i Hart-
man- eh'J.-'C^F.: Jansen. Paul, z.

van E;Ri-Niliot en B.J.- Adriaanse.

Overleden
,
buiten • do'» gemeente:

C. J, M."A. Huisman, 52 jaa¥, geh.
met Bi Gi;M. Otten.A. Smit, 72 jr*

geh. met A. L. Jongebloet.



*fe EN TELEVISIE
ERRES - BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

I Lf fZ I I D Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ADVERTENTIETARIEF .

losse .adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 iriim.

pagina 3 of 4,.12.ct..p.m.m.

---Kolombreedte 54 ;:mm."
pagina 3 of 4, 15 ct.-p.m.m.

pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina i •• '42ct.p. m,m.

Liefdadigh.adv. iWo red.

Bij contract belarig'r. kort.

P; Fliërihga

afwezig
'

";•, tot 26 -april.

Waarnemers" de 'doktoren

'Drenth, ;V.- Es. ert Zwerver.

OPROEP
Allen <iiê -iets • .te- vorderen
hebben -vian, ' schuldig: -zijn

----aan, of onder hun berus-

..., >tdng .hebben- van,. Mejuf--

,,-,-'.frouWj- Marötjè^ ^Schaap,.

;,;. plaatst'wonende Kerkdwars-
pad 8 te Zandvoort en

:»«„->overleden, ^aldaar. , 5op ',;'.,. 1

i'" februari.. 1965, .gelieven

: • -daarvan -opgave te doen
» vóór of op 1- mei, 1965 ten
-;' kantore van. notaris J.W.J.
:: Hallo, Nieuwer Gracht 53,

«: Haarlem,. Tel. 02500:10493.

h
(ffftfXEffSL

Autoverhuur P. ' F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van' 1964;; en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett ;,- : - Volkswagens ;

-

Daf en Chevrolet Impala's
"''""Haa'rlemmerStraat*2,--'""

, TeL_4200 en„3652 _

- OOK -VOOR .%al Uw £
~ VERZEKERINGEN ta

Aüto-verz.¥ -
;~ ;

;WiA'.-verz^
5 Brand^verz. etc".- etc. g
3 Assurantiekantoor '£•

Dl F. PIETERS, Tel. 4200J

GEVJIAAGB'l-Flinker hulfi":

in de huishoudingf - voor 2j

dagen p..'W; -van' 9-4 ; uurr-

V;g.grv;-;Goed''-loon;- Aanm:;
p>rs ? of-tel« 02500 .T ;.43732V.

.^erdenhoutsduinweg 2, bij.-

M.rs Ensehedeweg;
- Aerden*

Kbut;'
:
'"'vï- -'''""'

.

:i
'"

:';"
•

-™

jjJwHevën ::is:Vln;i gebaarïu

$ls-u dóör-^blijftcwassejj
'met-:-die--:óude'' lekkende?
wasmachine. Euil-'hem in
~vöor " zó'ü-'; mooie'-VELOE
wascombinatie -v:a: ƒ.498,-?

Wij' geven een hoge inruil-

waardevBetaling 'iri- overleg
VELO- Rivier' Vismarkt 3
H Haarlem, Tel. 10117. %
VELO, Zeestraat 37,vZandr
h voort, Tel...4590 ~

•SE KGOP 'AANGEBODEN
1~ ronde, i

tafel. tnet. forrnica

Blad; 'tafelïdéed'eri" 4"eikeiï

stoelen; 2 nachtkastjes mét
geslepen-glasplaatjjOok. afr
zonderlijk.' Tè""bevragën:

~V-an-Lennepweg_31. .:

•'MEISJES GEVRAAGD, ,.„;

15-20 jaar. Plastic Indus-
trie :KorthOf,-Zuldefstr" 13a

-Met'spöéd; gevraagd:-Netfe
'

' WINKELJUFFROUW ' *x

"•Bakkerij...M.- Keur, DiacOr-"

niehuisstraat-. ,36, ,
Tel. .

.
2404

GARAGE^gezocht,'bmgev.
watertoren. Br" no. 61-3

-bur.--v;di-blad ' of tel.- -3724.

TE.KOOP AANGEBODEN
mooie "tafel, 4 "stoelen' én
.piek up. • .Haarl.stra.at • 26..

V E RL OREN:
SLEUTELRINGm sleutels

Tegen bel. terne te bezor-

gen Zeestraat 57rd. ..: .

Bert geeft de
hoogste^ waarde! '•'.--

Lompeh"30 ci~Kranten :
en-;

druk 5 'ct.Tapijt' en gewatt.
'wdekeri-8"ct.' TBedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper, 135 et., lood 62

-%tV zink*55 et. A11É3: :pr
:
kg.

"""pÓTGIETERSTRAAT 32
-'"?.•» TEIi. 4376;,_-T.;^~-!

U belt,; wij kómen I'

TE KOOP: Solex '64, als

nieuw" ƒ 250,-^-.
: "

' r ••

d'Hondt, Zeestraat 60 bov.

.
;
Jn,AA I 'M'.'A.C HI.NES
Reparatie, taxatie, inruil.

,. W..DraUerstr. 12, TeL 3'/51.

^ in damesjaponnen, blouses, badpakken, pullovers en vesten.

Reeds komen de 'dames uit Amsterdam, Haarlem en omstreken, die

een dagje uit zijn. hun keus maken. Geen wonder, zij weten, dat wij

exclusieve vlotte modellen brengen voor lage prijzen.

'.-.; TRICEL, JAEONNEN,: v
'... ..

,

•'•

y ...
. ,. 47 OC"

'
. kreukvrij/.iyedèrlicht in nieuwe dessins -... ......' lXjï/d

;''
I TRICEL JAPONNEN,- pHssé'.i 19j75

'] '. TRICEL JAPONNEN in extra grote maten 48—52 19j95

LINNEN DEUX PIECES én JAPONNEN 35j"~™

^
; :

. SCHATTIGE TEENAGERS JURKES vanaf 22)50
:'

-..t. Maar 'ook een grote keuze in grote maten tot maat 54.

Bijzondere aanbiedingen
damesblouses

'..• '; met "ronde hals, boothals of revers vanaf J djOU

j Badpakken, bikini's, badbroekjes,

l zwemshorts
ï'-\

. in Tweka, Jantzen, Tnumph enz in de nieuwste uitvoeringen.

V
r' en dessins in alle prijzen :.j ;

'..-•'.

"ï
; Ook voor jongens, meisjes en teenagers. Jt-

: ;. _ .-..-.

;

.

!

-iil .---.
''

'
; LANGE DAMESPANTALONS ^ 1 .- pft

j m katoen met strech m zomerkleuren -
. XuadU

;
MOOIE 'HELANCA PANTALONS 22)50

-.',
. Komt m ooh eens kijken 9 U slaagt bij ons altijd en 't verplicht, u tot niets

Modehuis „DE WAAG"
HALTESTRAAT 40

Bet huis van vertrouwen'

TELEFOON 2087

Steeds een stap voor

Zaterdag 1 7 april a.s. heropenen wij onze geheel

verbouwde en gemoderniseerde zaak in

£u*ce> huish. adUtefofr

P, f. Dcotntnd

Kerkstraat 35 - Telefoon 2452

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdsohr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewattdeken
10 et.; bedvulling 7 et; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 c; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.

Oude geysers. van ƒ.5,— tot ƒ15,— per stuk.
Zaterdags tot 1 uur geopend.

Wij zijn elke dinsdag in. Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij

geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

Een echte Huisvrouw
Doet zelf de was thuis maar
dan met zo'n inooie VELO
wascombinatie va/ 498,-

Heus dan is uw wasdag
een?vreugde: - '

En morgen al in nuis
als u belt. . ...
VELO - Rivier-Visriia'rkt 3-

Haarlem^-- Telü 10ll7r.: :>

VELO, Zeestraat: 37, Zand- •

voort, Tel. 4590

VOOR UW 2e.NET
; Geheel verzofgdr

' met garantie.

Antennebouw.
T.V. te huur,

óók voor badgasten! .

J. KERKMAN,-Telef.- 4307

-

Burg. Beeckmanstraat 36..

FRANS HALS
Haarlem. , - Tel. .51731

. Vanaf 17 april" "da"gèlij )cs'
-

Imatinee aanv. •
2

" uur.
^Zondag 2, 4.30, 7 én 9.15

'Kassa geopend v.a. 12 u.

:

'"
a.1.

U Zelfs dé'lunkfw
se%H

imNLMJRELu
OUVERHÜRDY

TOURISTEN

HET MOOISTE VAN HET, MOOISTE ! t

ongeëvenaarde collectie showmodellen . in

yoorjaar-Zomermantels
, >ft

;';•'" (zowèï sportief ais,:gekleed) .

ii ,-.'.En!ge;zeer.fraaie mantelkostuums. Diverse
dessinsj: verschillende maten vanaf

;;

;^:ri":
J ' :

'

;

l.:;r
,
:!
59•-^ v:^----

Mevr. J.iGolIewijriV mannequin
•••.- Kleine - Houtstraat 21 !- Haarlem

eenmaal een proefrit
om enthousiast te zijn

voor nsu .

eenmaal tqnkën vóór
600 km aufovréugde
eenmaal kiezen voor élke
dajg prin^siesdag

ZEG MAAR JA TEGEN NSU
ZEG MAAR JA TEGEN NS U
N.S.U. Prinz verkoop Jac. Versteeg® & Zonen

Pakveldstraat 21 - Telef. 2323

N.S.U. Prinz 4 f 4650,-; N.S.U. 1000 L. f57S0,-'9 N.S.U. Sport f 5900,-

Bloemenhuis

A. PAAP
Vondellaan 18 - Telef. 2953

ALLE SOORTEN BLOEMEN
EN KAMERPLANTEN.

Voor Uw bruids- en grafwerk.

Stelt U in verbinding en U
zult tevreden zijn.

Bü feest of partü,

LEFFERTS dranken erby!
Zeestraat 44 Telefoon 2251

Schildersbedrijf

e j.paap
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR.
TELEF. 4755

33

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle
I

verzekeringen

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur^
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Wat het
Vrijheids-
beeld
is voor New York

dat is de

Uitzicht-
toren
voor Zandvoort!

Daarom mag
op Uw Paasprogramma
een bezoek aan Zandvoorts hoogste
punt zeker niet ontbreken!
Café-Restaurant Lift aanwezig.

PF.IMA CONSUMPTIES.
Een heerlyk zitje en een uitzicht
om nóóit te vergeten!

De huuradviescommissie
in het ressort HAARLEM
Met ingang van 26 april aanstaande zal de Huur-
adviescommissie in het ressort Haarlem en haar
secretariaat zijn gevestigd in het pand Hazc-
paterslaan 7 (hoek Dreef) te Haarlem. Het tele-

foonnummer blijft ongewijzigd 02500 - 10529.
In verband niet de verhuizing zal het kantoor
van 20 t.m. 23 april voor het publiek gesloten zijn.

Voor de komende Paasdagen

t^aciétaarten

Uit de beste grondstoffen
vervaardigd!

TELEFOON 2820

meer^vl en betaal rninder.

WEEKEND REKLAME:
100 gr. Ham en 100 gr. Parisiënf 0,99

ISO gr. Gekookte Lever f 0,89
7SO gr. Doorr. Runderlappen f 3,98

PAASROLLADE
Varkensschouderrollade
Varkenshaasfiletrollade

Rosbief

Gebr. BURGER

f 3,69

f 4,25
f 3,98

7SO gr*

Varkenskarb.
f 3,98

HALTESTRAAT 3

M- 'Ü?liKcS^ri Café-Bar-Slijteiïj Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 . Telefoon 2150



paashaasjes komen ogen tekort bij DeGruyter!
ELKE 2e FLES

CHOCOLADE PAASHAAS 80 et

CHOCOLADE PAASHAAS groot 125 et

CHOCOLADE PAASHAAS extra groot .... 165 et

CHOCOLADE PAASEITJES ASSORTI
melk, puur, sinas, puur-mokka en butter-

scotch in gouddraadnetje 150 gram 150 et

CHOCOLADE PAASEITJES melk en puur
in leuke paashazenverpakking .... ÏOO gram 100 et

PAASEITJES en PAASFIGUREN
gezellige doos met paasallerlei 80 et

PAASEITJES ASSORTI
royale geschenkdoos 454 gram 380 et

SPIEGELEITJES zakje 200 gram 79 et

ROOMFONDANT EITJES
in feestelijk doosje 200 gram 89 et

GEKLEURDE PAASEITJES zakje 150 gram 45 et

CROQUANT EITJES zakje 150 gram 79 et

FLEURIGE SCHUIMEÏTJES zakje 50 gram 25 et

PAASMANDJES
gevuld met gekleurde eitjes 45-55-65 et

PLASTIC PAASEI
gevuld met Napolitains assorti:

melk, puur en mokka ÏOO gram ÏOO et

PLASTIC PAASEI
gevuld met luxe fruit ca. ÏOO gram 85 et

PLASTIC PAASEI
met gevulde melange ca. ÏOO gram 85 et

FONDANT FIGUREN
haas, kuiken en ei 15 et

MET 10 oio ECHTE KORTING PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

WUNkADVOCAAT
\"i"- \ (UITGEZONDERD VRUCHTENWIJN) m*m
H:4 HSSI ^m. GOED ÈM

KOPER

GELDIG IN DE WEEK VAN 14 T/M 80 APRIL 1966

DEGRUYTER

alleen
en®PROCENT

DE
GBUVTEB

HAASJE-REP-JE NAAR

E GRUYTE
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Fotokring Zandvoort exposeert
Opening van de tentoonstelling geschiedde door Dick Wentzcl.

Een waardige presentatie bij het 15-jarig bestaan.

Tijdens de Paasdagen is in. de
grote zaal van het gemeenschaps-
huis een. foto-expositie van de foto-

krirag Zandvoort.
Donderdag j.1. werd onder -grote

belangstelling do opening verricht

door de heer Wentzel uit Aerden-
hout, bekend amateurfotograaf uit

de dertiger jaren en een bekende
figuur in de kunstenaarswereld.
Als voorzitter der jury worden

door hem in geestige bewoordingen
ook de prijzen uitgereikt, die teza-

men met de mede-juryleden de heer

M. de Jong uit Heemstede, en. de
heer J. Stemvers uit Haarlem, wor-
den toegekend.

In de beginnersklasse werden de
volgende prijzen uitgereikt:

Ie prijs: G. Pols.

2e prijs: H. Kinneging.
3e prijs: P. Mornmersteeg.
.Allen uit Zandvoort.

In de gevorderde klasse gingen de
prijzen naar:

Ie prijs: J. Zwemmer, Suriname.
2e prijs: A. v. Huystee, Bentveld.

3e prijs: E. J. Reurts, Zandvoort.

In de hoofdklasse verdeelde men
de prijzen tussen de plaatsgenoten

L. v.d. Mije Ie prijs.

P. v.d. Klugt 2e prijs.

R. Bannink 3e prijs.

Deze prijzen werden behaald per
serie van de drie beste foto's per
inzending.

De prijs voor do beste foto van
de tentoonstelling werd toegekend
aan de heer A. van Huystee, die

met een artistieke, uatdrukkdngs-
volle actiefoto van de artieste Rika
Jansen, de eerste plaats veroverde.

De smaakvolle sobere entourage
waarin deze tentoonstelling is ge-

houden, doet de kwaliteit van de
foto's goed uitkomen.

Bij onze rondgang over de ten-

toonstelling constateerden wij, dat

het werk van de Fotokring Zand-
voort nu wel zeer hoog genoemd
mag worden en dat een gang naar
het gemeenschapshuis zeker de

moeite waard is.

Ook dit jaar kan het publiek zelf

de foto aanwijzen, die naar hun
smaak het beste is.

De tentoonstelling is zaterdag,

zondag en maandag a.s. geopend
van 11-18 uur en van 19.30-22 uur.

De toegang is gratis.

Zandvoorts duinen
herbergden schatkamers in de bezettingstijd

Een waardevolle bijdrage tot het
completeren van nujn verhaal over
Zandvoort in de bezettingstijd, ont-

ving ik van onze plaatsgenoot, de
heer G. van Herwenen. IK acht dit

dermate belangrijk, dat ik hetgeen
de heer van Herwenen mü schreef,

hieronder in z'n geheel Iaat volgen.

Geachte Heer Kuijper,

In Uw lezenswaardige serie arti-

kelen over Zandvoort gedurende de
jaren 1940-1945 heeft U al vele ge-

beurtenissen beschreven. Misschien
mag ik er hier een bijvoegen,

Gedurende de oorlogsjaren! ver-

bleef op Zandvoorts grondgebied een
geweldige grote schat aan kunst-
werken, afkomstig uit Nederlandse
musea en verzamelingen. Kort voor
de oorlog waren er door directeuren

van musea en van het Rijksbureau

voor de monumentenzorg al plannen
gemaakt om in geval van oorlog de

in Nederland aanwezige kunstschat-

ten naar veilige plaatsen te brengen,

of tenminste mt de steden (strate-

gisch gevaarlijke plaatsen) te ver-

wijderen. Aan de verwezenlijking

van die plannen werd na mei 1940 in

versneld tempo gewerkt Zo werd bij

Zandvoort half juli 1940 begonnen
met de bouw van kluizen in het
duinencomple;x;_vande Amsterdamse I de Schoolstraat,

Waterleiding. 4Ö.000m3 zand moest ~ "*"-'" "-—-—--

worden uitgegraven, die na de bouw
weer werden teruggestort en aldus

een beschermende laag vormden
van 12' meter dikte. In het voorjaar

van 1941 was de bouw klaar en
konden vele kunstschatten naar
Zandvoort worden overgebracht. De
schilderijen werden, gehangen op
dicht tegen elkaar geplaatste, maar
uitschuifbare rekken, waardoor een
voortdurende controle op de toe-

stand mogelijk was.
Naar Zandvoort werden toen de

bezittingen gebracht van o.a. het
museum Boymans uit Rotterdam,
het Mauritshuis in Den Haag, het
Frans Halsmuseum en Teylersmu-
seum in Haarlem, het Haags Ge-
meentemuseum en musea in Leiden,
Alkmaar, Dordrecht, Gouda en
Leeuwarden. Onder de kisten, die

door de lange £ang de kluis werden
binnengedragen waren ook enkele

uit het Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden afkomstige kisten met
mummies. Vele eeuwen geleden
waren deze mummies in de Egypti-
sche woestijn in de koningsgraven
geplaatst en nu werden ze in de

Zandvoortse duinen weer onder het

zand opgeborgen. Verder werden
naar Zandvoort ook enkele bezittin-

gen van Koningin Wilhelmina (o a.

de wandschilderingen uit het Huis
ten Bosch) en handschriften en zeld-

zame boeken van de Koninklijke
Bibliotheek uit Den Haag overge-
bracht.
De heer H. P. Baard, die belast

was met het toezicht op de geëva-
cueerde kunstwerken vertelde in

zijn verslag „Kunst in schuilkelders'

('s Gravenhage, 1946) over de be-

zoeken! door
j
jQuiJ;sa.vgen©Faate«''-aai!r"'

het Zanavoórtse depot, waarbij zij

meer aandacht hadden voor het ge-
wapend beton dan voor de vele
kunstschatten. In februari 1942 werd
de kluis bezocht door Seys Inquart,

de rijkskommissaris en door de
Wehrmaehtbefehlshaber, generaal
Christiansen.
De kuststrook, waarin de kluis

lag, werd voorbestemd om deel uit

te maken van de „ondoordringbare"
Atlantikwall en daarom moesten m
de (barre) winter van 1941-'42 plan-

nen gemaakt worden om de kunst-
werken te verwijderen. Nieuwe
ruimte werd gevonden in een kluis,

die begin '42 gebouwd werd bij

Maastricht in de St. Pietersberg en
in tijdelijke bewaarplaatsen rond
Steenwijk. Eind voorjaar 1942 wa-
ren de duindepots dan ook geheel

verlaten en was het grootste deel

van het nationaal kunstbezit elders

naar veilige plaatsen overgebracht.

Maar een zeer groot deel van de
Nederlandse kunstschatten was nog
met overgebracht naar beschermde
bewaarplaatsen en tot grote vreug-

de van bezorgae museum-directeu-
ren kwam begin 1943 de plotselinge

mededeling, dat de verlaten depots

m Zandvoort weer opengesteld wer-
den voor kunstvoorwerpen en ar-

chieven. Vooral Jhr. D. C. Roëll,

toen directeur der Amsterdamse
Gemeantemusea, maaikle van de
ruimte in de Zandvoortse duinen
gebruik. Verder kwamen hier voor-

werpen uit het Frans Halsmuseum,
uit Utrechtse en Rotterdamse musea
uit de Koninklijke paleizen, het ko-
ninklijk Huisarchief, de rijke ver-
zameling van het Zeeuwse Genoot-
schap, en vele kostbare handschrif-

ten en oude drukken uit de Amster-
damse Universiteitsbibliotheek en de
Koninklijke Bibliotheek. Van deze

laatste instelling b.v. kwamen in

juni 1944 nog 62 kisten met zeer

bijzondere middeleeuwse hand-
schriften. Ook werden in deze ruim-
te de ramen uit de Oude en Nieuwe
kerken te Amsterdam en de kerken
van Gouda, Edam en Bloemendaal
bewaard.
Mede dankzij een verblijf in

Zandvoort is het mogelijk geworden
dat het Nederlandse kunstbezit de
oorlog ongedeerd is doorgekomen en
dat het nu als openbaar kunstbezit

weer voor een ieder zichtbaar is.

Hoogachtend,
G. van Herwijnen

Viering bevrijdingsdag

Voor Uw BANDRECORDER
Electro-Radio Techn. Bureau

J. KEUR
Burg. Engelbcrtsstraat 64

Tel. 2914

AUTO'S IN ZANDVOORT
BESCHADIGD BIJ BOTSING
In Zandvoort reed op de Parallel-

weg een personenwagen achteruit-

rijdend tegen een auto op, vermoe-
delijk doordat de bestuurder onder
invloed van sterke drank verkeerde.
Bij deze botsing werd een 22 jarige

koopman uit Zandvoort aan een
knie gewond. Een passagiere liep

een hersenschudding op. Beide wa-
gens werden, beschadigd.
Het tweede ongeval had op het

kruispunt Haarlemmerstraat, Tol-
weg en Zandvoortselaan plaats toen
drie auto's tegen elkaar opreden,
waarbij een verkeerspaal sneuvelde
De drie voertuigen .liepen flinke

schade op.

De feestbazar Z.O.M. 1965
Deze feestbazar Zandvoortse On-

dernemers Manifestatie 1965 (Z O.M.
1965) is een zeer gewaardeerd initia-

tief van de Jongeren Middenstand.
Zij wordt in overleg met het Comi-
té op bevrijdingsdag georganiseerd.
Er rullen ongeveer 50 marktkra-

men verrijzen, opgebouwd vanaf de
Poststraat langs het Kerkplein, het
Raadhuisplein en de Haltestraat tot

Dit évenêmênt""zal niet alleen "de
feeststemming kunnen verhogen,
doch Let zal bovendien de voortgang
van het feest helpen verzekeren. De
verwachtingen mogen hoog gespan-
nen zijn. Er zullen vele attracties

zijn, die een bezoek aan deze bazar
de moeite waard maken. Jonge mid-
denstanders zetten hiermee hun bes-
te beentje voor!

Expositie „Bezetting en Bevrijding"
Onder bovenstaande titel zal tot

en met de 5e mei een eenvoudige
expositie worden ingericht in een
tweetal zalen van het Gemeen-
schapshuis aan de Tramstraat. Er
wordt naaf gestreefd deze expositie

te openen woensdagmiddag, 28 april

a.s. Die avond zal zij dan voor het
eerst voor het publiek worden open-
gesteld en wel van 19 tot 22 ur.r. De
verdere openingstijden worden nog
nader bekend tcmaakt.

Rijtoer gehandicapten
Wij wijzen er nogmaals op, dat

gehandicapten voor deze rijtoer als-

nog kunnen worden aangemeld. Ook
autobezitters, die bij het vervoer
willen helpen, mogen wij verzoeken
zich thans zo spoedig mogelijk op te

geven. Mej. E. Korting is wegens
vakantie afwezig. Daarom worden
bovenbedoelde opgaven nu gaarne
ingewacht bij de heer D. M. Doris-
sen, Matthijs Molenaarstraat 5, tele-

foon 4333.

Aangezien ook deze rijtoer een
goede voorbereiding en organisatie
vereisen, zal het op prijs worden ge-
steld, dat men aanmeldingen niet

tot het laatste ogenblik uitstelt.

Feestmiddag bejaarden
in „De Schelp"
De indruk is, dat voor deze feest-

middag op bevrijdingsdag, grote be-
langstelling bestaat. Dit is verheu-
gend, doch het spreekt vanzelf, dat
de zaal in „Do Schelp" een bepaalde
capaciteit heeft. Er zijn namelijk
ongeveer 250 plaatsen beschikbaar.
Deze middaC is toegankelijk voor
bejaarden van 65 jaar en ouder. Om
teleurstelling te voorkomen wol len
gratis toegangsbewijzen uitgegeven,
die vanaf heden ten Raadhuize, af-

deling bevolking verkrijgbaar zijn

cu wel op werkdagen tussen 's mor-
gens 8.30 en 12.30 uur.

GENIET VAN DE NATUURI EEN GOED RIJWIEL IS NIET DUUR!

Compleet
Sportrijwiel ¥.8.1159,50
KINDERRIJWIEL vanaf ƒ 89,50

LOCOMOTIEF FONGERS

B.S.A. en alle bekende merken
uit voorraad leverbaar!

DRIEWIELERS ƒ 27,50

AUTOPED MET ZITJE f 34,50

^r«h^ Firma Schuilenburg
wlm li tFfmnitÊnivan grote krocht 5-7 - telep. 2974

Lampion- en fakkeloptocht
Aan deze optocht kunnen de kin-

deren deelnemen met eigen gemaak-
te of zelf gekochte lampionnen.
Kaarsen voor de lampionnen en fak-
kels worden door het comité be-
schikbaar gesteld.

Aanmelding 's avonds om 8 uur in

de Josina van den Endenschool aan
de Nic. Beetslaan, waar de optocht
zal worden opgesteld.

De route wordt nogjiader bekend^
gemaakt." ~ "

""

Waardebonnen als prijs

Alle prijzen," die" bij" de*' diverse"'

wedstrijden worden uitgeloofd, zul-

len in de vorm van waardebonnen
worden uitgereikt. Deze bonnen mo-
gen alleen bij de Zandvoortse mid-
denstanders worden ingediend.

JAARVERGADERING Z.R.B.

Do 43e jaarvergadering van de
Zandvo>rtso Reddingsbrigade in

hotel Keur was uitstekend bezocht.

Leden uit Haarlem, Heemstede en
Am&ti-rdam waien zelfs aanwezig.

In het eerste gedeelte van deze
bijeenkomst werd uitvoerig over de
vaststelling van de nieuwe statuten
gesproken. Nadat deze met enige
wijzigingen weren aanvaard werd
besloten het huici-oudelijk reglement
in de rajaarsvergadering aan de or-
de te stellen.

In zijn openingswoord stelde voor-
zitter Bisenbengcr, dat de Z.R.B, een
enigzins „stormachtig" jaar achter
do rug had, maar dat men aan de
andere kant ook van een goed jaar
kan spreken. De brigade beschikt
thans over twee jollen en twee vlet-

ten en zal door een gift van het
Strandschap Zandvoort (ƒ 5000,—)
tot uitbreiding van het materiaal
overgaan. Er werden \orig jaar 12
reddingen verricht. Drie personen
verdronken.
Het aantal 'gediplomeerde leden

steeg tot ruim zestig, cm behoorlijk
getal. De voorzitter was over het
aantal instructeurs (2) minder te-

vreden. Hij wekte de leden dan ook
op een instructeurscurLus te volgen,
opdat men met de opleiding van de
gewone leden niet achterop zal

raken.
Het jaarverslag van de secretaris

besprak vele activiteiten op elk ge-
bied. Het verslag van de penning-
meester luidde minder optimistisch,

omdat de kas een tekort van ruim
vierhonderd gulden aanwees, on-
danks de verhoogde gemeentelijke
subsidie, de hogere opbrengst van
de strandcollecten en de verhoogde
contributie. Het onderhoud van de
vletten met het benzineverbruik
kost de Z.R.B, nu eenmaal handen
vol geld.
De secretaris, de heer ir. F. M.

Dukkers, werd met algemene stem-
men herkozen, evenals de tweede
penningmeester, de heer W. van der
Kruk. In de vacature A. van Soolin-
gen werd op voorstel van het be-
stuur de heer Aug. van der Mije be-
noemd. In dejkascommissie werden
gekozen de heren Luttik, Joustra en
Vos.
De bespreking van de strandwacht

dienst voor het komende seizoen
vergde nogal tijd. Bij de rondvraag
werd gevraagd naar het beschik-
baarstellen van insignes, de instel-

ling van een verbod om' op zee
luchtbedden en ander gevaarlijk
materiaal te gebruiken en om beter
toezicht op de verriohtingen van de
waterskiërs, die in steeds grotere
getale de zee bevolken.Het bestuur
zegde toe deze kwestie t.z.t. met de
bevoegde instanties te zullen be-
spreken.

,

Ingezonden
Buiten verantwooiding der redactie.

Zeer geachte mevrouw Blankendaal.
Hoewel niet op die zondag in de

Kerkstraat, maar wèl daags tevoren
bij het boodschappen doen, viel het
mij op dat er zoveel jonge mensen
zaten of stonden bij de Herv. kerk
en het Raadhuis. Het trof mij dat
het merendeel van hen er niet ge-
lukkig uitzag. Ik kreeg medelijden
met hen en dacht: wat is het erg
als men uit pure verveling zo maar
doelloos rondhangt.

Uw vraag is of hior iets aan te

doen is? Ik geloof dat wij deze zaak
van twee kanten kunnen bekijken.
U en misschien meerdere mensen

zijn geërgerd door hun gedrag en
U zou hen liever niet zien en als
het mogelijk was verbieden om op
bepaalde plaatsen te komen Zijn
wij als mensen hier echter mee
klaar?

Zou het ook mogelijk zijn dat
wij in onze gemeente zoeken naar
een positieve oplossing van dit pro-
bleem? Kunnen v ij de aandacht
van deze jongeren met trekken om
er iets anders tegenover te stellen

en ze ergens warm voor krijgen?
Zouden wij mot kunnen beginnen
mot wat begrip en belangstelling
voor hen op te brengen?

Het zijn vaak mensen die veel
hebben maar bij wie het aller-

belangrijkste ontbreekt, nl. de
èchtc liefde. Hiervan ontvangen zij

meestal te weinig en aangezien ieder
mens behoefte heeft aan aandacht
proberen zij deze op een voor an-
deren soms minder prettige wijze te

trokken. Ligt hier in de eerste

plaats niet een taak voor de ge-
lovige mensen in onze gemeente, n 1.

om meer voor de nozems en de ge-
zinnen waar zij thuis horen te bid-
den ca aan God te vragen hce wij
met hen hebben te handelen?

In deze week vieren wij weer
Goede Vrijdag en Pasen en geden-
ken wij dat Gods Zoon Jezus Chris-
tus uit liefde voor de mensheid, die
zonder Hem verloren is, Zijn leven
heeft gegeven aan hot kruis, om
onze Zonde op Zich te nemen. Door
Zijn Opstanding uit de dood is Hij

de Overwinnaar over de macht van
zondo en dood.

Als men zelf door het geloof in
Jezus Christus als verlosser geluk-
kig is, wil men ook graag dat
andere mensen dit geluk smaken.

Ieder mens (ook al heeft hij alles

wat hij begeert, maar Jezus niet
kent), is niet écht gelukkig.
Wat doen wij om de nozems met

dit geluk, met deze liefde van Jezus
m aanraking te brengen?

Als zij andere mensen worden
zult U geen last meer van ze heb-
ben. Jezus zegt: „Zie ik maak alle
dingen nieuw".

Zr. A. Zwemmer.

SCHOONMAAKTIJD!
Verkoop van verf, glas, behang
en huishoudelijke artikelen.

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!

Vraagt vrijblijvend offerte.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 2457

MIMOSA! en vele soorten

voorjaars-
bloemen!
NARCISSEN - TULPEN
KATJES - SERINGEN enz
BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.
KASTANJETAKKEN
en FORSYTHIA.
Grote collectie

BLOEM- EN GRASZADEN.

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-
adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prys en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

de

BEZOEKT

Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Vanaf 30 april

alle dagen geopend

Gezelligheid 1

De nieuwste speel-automaten

Sfeer!

DAMES
Bij een nieuw jurkje hoort een

goede b.h. en stepin
Gun U even de tijd om onze
uitgebreide collectie te komen zien.

CORSETTERIE
Kostverlorenslraat 49 - Telef. 4492

Geef meer kleur
aan Uw Paastafel
met een verse kip
(uit eigen slachterij)

Fy'ne jonge BRAADKUIKENS (botcrmals)
SOEP- EN BRAADKIPPEN
POULARDES - SOEPPOULET
HALVE BRAADKIP

Maak het U gemakkelijk!

KIP AAN 'T SPIT
warm op tafel. (Ook met de Paasdagen).

VERSE EIEREN zo van de boer.

POELIER van BENTEN
Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

Wü bezorgen ook aan huis.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. L. Ito&ne**"

Zandvoorts enige volledige
rijschool

Mercedes - NSU Prinz IV - DAF
Opel - Vrachtwagen - Vespa scooter

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

De Unie heeft zift*

UtUede gedaan!
Laat dat niet ongemerkt voorbijgaan en
geef Uw haar eens een extra behandeling.
Met een verantwoorde make-up voelt U
zich weer als herboren.

Crème's en make-ups van Three Flower,
Ponds en Hamol spreken voor zichzelf.

Voor de heren een grote collectie lotions,

After Shave's en Haarcrème's.

In onze salon is lang wachten uitgesloten,
daar wij me.t 4 man tot uw beschikking
staan.

voor dames e ï heren

HALTESTRAAT 14 TELEF. 2462

ik I

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eld
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor f 3,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .... 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst ƒ 0,98
200 gr. Haagse leverworst f 0,75
250 gr. Gelderse gekookte worst 95 et.

150 gr. Pekelvlees voor 85 et.

Nieuwe zomerdienst - Nieuwe tarieven
Met ingang van zondag 2 mei gaat de Zomei-
dienst van de NZ.H. in. Tevens worden dan
nieuwe tarieven van kracht.
Alle bijzondei heden omtrent do wijzigingen in
dienstregeling en tarieven vindt men in de
Zomerdienst 1065, welke voor vijftig cent bij

haltekantoren, agentschappen en buspersoneel
verkrijgbaar is.

Noord-Zuid-Hollandse Vervoermaatschappij n.v.

Resiauvahl JUda
Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS
f S95Q - f 79SO
en f 15,00

Btf elk diner een fles w«n per persoon gratis!

SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tqdig Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften,
partijen en verenigingsavondjes.

'/erf u'an tfettewinkel

N.V. IJzerhandel „Zandvoort'
Swalue'straat 9 - Telefoon 2418



Onze speciale

Baby- en
Kleuterwinkel

hebben wjj nog voor de PASEN kunnen openen

(in de 'Achterweg)

NYLON BABY JACKS EN JASJES

Draion Truitjes - Broekjes - pakjes

Draion Ova-gooiers - Jurkjes - Vestjes

Luic-s - Molton onderleggers

WIEG- "WAGEN, EN LEDIKANTGARNITUURS
Kleuter - Baby schoentjes en sokjes

tJW BABY VEILIG IN DE BABY-SAFE

Kleuter Jougenspakjcs met lange broek

Notten, Haltestraat 59
„KOALA" Tricotpyama's, voor Moeder en Kind

NYLON KOUSEN vanaf ƒ l,r-0 DANLON ƒ 2,95

MEISJESVESTEN EN TRUIEN

Leuken Jurken t.m. maat 85.

Draion overgooiers t.m. maat 80

NYLON VELOUR SWEATERS-NIKIS

NYLON JACKS in Marine tot 12 jaar

TERLENKA BLOUSES voor Jongens en Meisjes

TERLENKA en NO-IRON rogenjasjes t.m. 6 jaar

POPLIN JACKS FANTASIE EN EFFEN

Jongens DRALON vesten met embleem

Jongens HELANCA korto broeken

Jongens Regcnjasjos t.m. 6 jaar.

Jongens pakjes poplin en Tcrlenka

BLAZERS
BIKINI'S - HELANCA BADPAKJES

WENS"" V EEN VROLIJK PASEN

NOTTEN
HALTESTRAAT 59 - TELEFOON 3398

Contantzegels.

TE KOOP:
vrijstaand huis

b.v. grote woon- eetkamer, keuken, 6 slaap-

kamer', badkamer, grote tuin met gelegenheid
voor garage. Uitsluitend voor Zandvoorts inge-

zetenen. Inlichtingen Makelaar

J. W. Apol
FAVAUGEPLEIN 43 - TELEFOON 2756

Gevraagd: een jongen
16 - 2Q jaar-

Fa. J. SEIJSENER - Haltestraat 23 - Tel. 2159

Voor de nieuwe MIDGETGOLFBAAN aan de
Vondellaan wordt voor 3 a 4 dagen per week

een baanbeheerder
gevraagd. Voor een b.v. gepensioneerd iemand
een aantrekkelijke functie. Br. no. 15-4.

GEVRAAGD VOOR DIRECT:

afwasser en een

knecht in alg. dienst

HOTEL „ESPLANADE"
Badhuisplein 2 - Telefoon 2073

Voor do a.s.

Koninginne- en
Bevrijdingsdag

hebben wij een bijzonder fraaie collectie

feestartikelen
ontvangen, o.a. Bicdcrmaicr-, Spaanse- en Hoge
Hoeden, maskers, vlaggen, feestneuzen, lam-

pions, fakkels enz.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321 - ZANDVOORT

«LEBRU»
Het adres voor U!

Verras Uw man met de Pasen met een mooie
NAPPA of SUèDE JASJE, wy geven hierop nog
10% KORTING.
Verder hebbon wij een grote sortering in reis-
tassen, parapluie's, shawls, portemonnaies,
Nappa beursj es, leren kofferriemen, rolschaats-
ï'iomen, broekriemen, kinderwagenriompjes,
leren kinderludgjes. NYLONS 89 CENT.
LEREN ELLEBOOG- EN KNIEBESCHERMERS

Wij wensen onze cliënten en kennissen
PRETTIGE PAASDAGEN.

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12

t.o. Consultatiebureau

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Met Pasen

een goede zonnebril
met

POLAROID
GCSUNGLASSES

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien

GROTE KROCHT 20 - TELEFOON 4395

Leverancier alle ziekenfondsen.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort
en omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,

Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.TJ.

De nieuwe modellen 1965 uit voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Vraagt een proefrit.

MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

Wtf vragen Uw speciale aandacht voor de zo
juist gearriveerde FRANSE RACEFIETSEN

tegen uitzonderlijk lage pijs.

Vraagt demonstratie.

Waarheen met de Paasdagen?
Natuurlijk óók naar

Paviljoen „De Vijverhut"
VONDELLAAN 46 - TELEF. 2538

Ook bij minder gunstig weer een genotvol en
romantisch plekje temidden van een bosrijke
natuur. Prima consumpties. Billijke tarieven.

ONS GROTE SUCCES: PANNEKOEKEN!

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wtf rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPLEIN 18

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON .- ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, "Küpperbusch

e.a.

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.ar- ƒ25,50 per m»

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Bö feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Voor Uw RADIO
Electro-Radio Techn. Bureau

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraat 64

Tel. 2914

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 10 april:
" Zandvoortm. 2 - S.V.J. 2 5-0

Adspiranten (vriendschappelij 1:)

:

Zandvoortm. a - D.E.M, a 1-1

Zandvoortm. b - D.E.M, b 2-7
Zandvoortm. c - D.E.M c 2-7

Pupillen:

.

Zandvoortm. c - R.C.II. c

Zandvoortm. d - D.I.O. b
Zandvoortm. e - Haarlem d
Zandvoortm. f - T.Y.B.B. d

6-0
11-0
0-1

1-1

1-3

1-4

1-1

2-4
1-2

Uitslagen zondag 11 april:

Velsen - Zandvoortm.
Zandv.m. 2 - Slormvogels 2

E.D.O. 3 - Zandvoortm. 3

H.B.C. 10 - Zandvoortm. 9
Heemstede 6 - Zandv.m. 10
(Zandvoortm. 10 kampioen).

Junioren:
Zandvoortm. a - Z.S.G.O. a 1-4
Zandvoortm. c - N.A.S. b 5-3

Programma zaterdag 17 april:

5. Kmiieim 4 - Zandv.m. 2 16 u.

Programma maandag 19 april:

Zandi .m. - Ultrajectum 14.30 u.

22. Zandvoortm. 8 - Renova 6 12 u.

32. Zandv.m. 10 - O.Gezellen 8 12 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afdeling Handbal
Uitslagen vcldhandbal 11 april:

Hr.sen.: Atlas - Zandvoortm. 2 6-12
Dames jun.: Z.M. 2 - Concordia 4-12
Hr.jun.: Zandv.m. - Bunkert 3-14
Meisjes: Zandv.m. 1 - IJmond 2 5-2

Zandv.ni. 2 - I.E.V. 2 8-2

Jongens: Atlas - Zandvoortm. 4-9

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Uitslag zaterdag 10 april:

T.Y.B.B. adsp. f - T.Z.B, b 10-0

Uitslagen zondag 11 april:

Nw. Vennep - T.Z.B. 2-3

T.Z.B. 3 - Torrasvogcls 5 4-1

T.Z.B. 5 - E.D.O. 10 1-7

TZ.B. 6 - R.C.H. 9 6-3

Programma maandag 19 aprtl:

Spaarneslad - T.Z.B. 14 u.

Ripperda 9 - T.Z.B. 3 12 u.

T.Z.B. 5 - Spaarnestad 5 12 u.

Heemstede 6 - T.Z.B. 6 12 u.

„OEFENING STAALT SPIEREN
In haar vergadering van maandag

j.1. wees het bestuur uit haar mid-
den mej. D. Paap en de heer M.
Castien weer aan om dit jaar de
technische commissie te complete-
ren, Deze bestaat behalve genoemde
bestuursleden thans uit de heer J.

Keukelaar (voorz.), mevr. I. Warde-
nier-Voorn en de heer E. Keur.
Overeengekomen werd in samen-

werking met de technische commis-
sie de indeling naar leeftijd gelei-
delijk verder door te voeren, waar-
door de lessen aantrekkelijker zullen
worden. Voorts werd een spelmid-
dag voor de jeugd geprojecteerd en
werd besloten de extra lessen voor
du daarvoor in aanmerking komende
jongens en meisjes voort te zetten,

ook na de turnwedstrijd van 21 mei
a.s. tegen Heemstede.
Gedurende de paasvakantie tot 27

april a.s. zullen er geen lessen ge-
geven worden.

SLAGERIJ GEBR. NIELEN
v.h. LA VIANDE - KLEINE KROCHT 1

Wegens enorm succes
prolongeren wij deze week onze reclames

RUNDVLEES
500 gr. mooie borstlapjes

riblappen
magere lappen
stukje lende of rosbief
OSSeStaart Uitsluitend bij vlees

Uitsluitend gemest blank kalfsvlees

500 gr. mooie lapjes, borst

„ „ riblapjes

n
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Langs de vloedlijn

Het verstand kan. ons waar-
schuwen wat wij moeten ver-
mijden, het hart alleen ons
zeggen wat wij moeten doen.

Joseph Joubert (1754-1824).

Mededeling
In verband met de viering van

1 Koninginnedag volgende week vrij-

dag 30 april, zal het eerstvolgend
nummer van Zandvoorts Nieuws-
blad niet verschonen op vrijdag 30,

doch op donderdag 29 april a.s.

Wy verzoeken onze adverteerders
vriendelijk hiermede rekening te

willen houden en delen mede, dat
kopü voor dit nummer uiterlijk

dinsdagavond a,s. in ons bezit moet
zijn, daar b\j latere inzending plaat-

sing niet meer kan worden gegaran-
deerd..

Redactie Zandvoorts Nieuwsblad

In memoriam VVim Booker

Tijdens een- kort vakantieverblijf
in Parijs is 1ste Paasdag j.1. plotse- -

ling overleden onze plaatsgenoot,
do heer Wim Booker, die naast zijn

woning aan de Nassaukade in Am-
sterdam een bungalow ' bewoonde
aan het einde van de Brederode-
straat.

Tijdens een wandoling over de
Ohanips Elysées werd hij plotseling

onwel en overleed na enkele ogen-
blikken tengevolge van een stoor- -

nis van het hart.

Met mij zullen velen in Zandvoort
dit tragisch verscheiden . van een
goed en op sociaal gebied sterk op
do voorgrond tredend mens met
'verslagenheid hebben vernomen.
Persoonlijk kreeg ik in de loop dei-

jaren met Wim Booker de meest,
aangename relaties.

Kij bewoog zich hot -meest- op so-

ciaal gebied in Amsterdam, waar'
hij zijn uitgeverij had, zich leerde

kennen als een uitnemend publicist;

en zijn laatste, daad was. zijn zo ge-
slaagd 'initiatief tot oprichting ' van]
het Kennedy-monument aan de,

Kennedylaan " in - Amsterdam.- - Vele J

kleinere sociale hulpacties, waarbij

!

. hij zich bescheiden op de achter- I

grond hield, drukten toch onmis-
kenbaar het „Wim Booker-stempel"
en het is welhaast onnodig U nog
te herinneren aan zijn enorme en
met zo grote inspanning succesvol
bekroonde actie voor hulp aan de
kinderen van Fréjus, toen dit Fran-

,

se stadje door een overstroming'
werd geteisterd, waarbij vele slacht-

offers vielen. Wim Booker was het
die toen vele kinderen uit Fréjus •

in Holland onvergetelijke mooie
dagen bezorgde.
Persoonlijk heeft mij altijd zijn

vrolijkheid en opgeruimd karakter
bijzonder geboeid. Wanneer je met
Wim Booker sprak, dan werd de
wereld zonnig en welhaast zonder
zorgen. Hij was het ook, die dank

''zij zijn zin voor thumor, Zandvoort
en de badgasten in verbazing bracht
door in zijn tuin aan de Bredero-
destraat palmen van plastic te

plaatsen, die lange tijd een grote en
veelbesproken bezienswaardigheid
vormden. Wanneer je-zelf herstel-

lende van een zware operatie, op
deze wijze met de plotselinge dood
van een alom geliefd mens wordt
geconfronteerd, dan besef je pas
dubbel wat hot betekent, het leven

te mogen behouden.
Mijn gedachten gaan uit naar zijn

echtgenote en 'kinderen, naar zijn

vader en moeder, voor wie dit

smartelijk verlies welhaast onover-
komelijk .moot zijn. Moge de we-
tenschap, dat Wim Booker uit dit

leven werd weggerukt na dit zeer

welbesteed te hebben hen troosten.

Zijn nagedachtenis zal in veler har-
ten blijven voortleven. God geve
hun allen de kracht om dit verlies

van een nobel mens te dragen met
de gedachte, dat hij voor zeer 'velen
zeer veel betekend heeft. K.

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Kenne we de nozems
-niet 'n .bad anbiede?"

Viering bevrijdingsfeest

Programma voor "de feestelijkhe-

den rondom de herdenking en vie-
ring van het vierde lustrum der be-
vrijding in kannen en kruiken.
Dank zij veler hulp en medewer-

king kan het comité U thans het
volgende feestprogramma aanbieden

Vrjjdag 30 april (Koninginnedag)
9.45 uur: Vlag hijsen door de pad-
vinders.

10 uur Kinderaubade voor het raad-
• hv.is. Toespraak 'door burgemees-
ter Mr. H. M. van Fenema.

11 uur: Modeshow voor meisjes van
12-16 jaar in „De Schelp".

14-17 uur: Kinderspelen in Noord op
het sportterrein aan de Van Len-
nepweg en in Zuid op een terrein

aan de Tolweg.
18 uur: Vlag strijken door de pad-
vinders.

± 20 uur: Aankomst IJmuider Har-
monie bij Het Huis in de Duinen,
waarna feestmars via Zandvoort-
selaan, Haarlemmerstraat, Hoge-
weg, Oranjestraat, . Haltestraat,
Schoolstraat, Tramslraat naar
Raadhuisplein

20.30 uur: Feestconcert op het Raad-
huisplein door 'de IJmuider Har-
monie.

Zaterdag 1 mei.
9 uur: Vliegerwedstrijd voor de
jeugd van 10 jaar en ouder op een
duinterrein bi ; de Frans Zwaanstr.

12 uur! ^ BallonwQdstrijd voor de
jeugd tot 10 jaar op de Rotonde.

Zondag 2 mei. Aangenomen wordt,
dat in de kerken dankdiensten zul-

len plaatsvinden.

Maandag 3 mei.
20-21 uur: Gemeenschappelijke zang
van de Zandvoortse koren in de
R.K. kerk en optreden van mevr.
Annette de la Bij e.

Dinsdag 4 mei.
19 uur (precies)"onder auspiciën van

Dranken bestellen? Ofl/V)
Brokmeier bellen! L\)\)L

NUL OP 'T REQUEST
De heer P. Flieringa wendde zich

bij brief van 26 februari j.1. tot Ge-
deputeerde Staten van Noord-Hol-
land over de heffing van een bouw-
terreinbelasting in deze gemeente.
Gedeputeerde Staten hebben op

30 maart j.1. dit schrijven als volgt
beantwoord:

„Naar aanleiding van uw neven-
vermelde brief delen wij u, met be-
trekking tot raming en verantwoor-
ding van de opbrengst van de bouw-
torreinbelasing in do begroting en
rekening van de gemeente Zand-
voort, het volgende mede.
In de primitieve begroting voor

het jaar 1962 vas onder de inkom-
sten wegens opbrengst bouwterrein-
belasting een bedrag geraamd van
ƒ 600,—. Dit fccdrng is bij de 18e
supplctoire begroting voor dat jaar
met ƒ 9.900,— verhoogd en gebracht
op ƒ 10.500,—. Laastgcnoemd bedrag
stemt onjeveer overeen met het
door u .genoemde bedrag van ƒ 10.

458,— dat tenslotte ten kohiere js

gebracht. Blijkens de rekening 1962
is over dat jaar werkelijk ontvangen
een bedrag van ƒ 563,67 .terwijl een
bedrag van ƒ 9.927,99 als nog te ver-
halen werd opgenomen. Bij ont-
vangst van deze achterstallige be-
lastinggelden worden deze verant-
oord in de rekening over 1963 op de
post achterstallige inkomsten van
vorige dienstjaren.
Het door de gemeente wegens te-

ruggaaf van bouwterreinbelasting
verschuldigde bedrag van / 584,

—

wordt geraamd in do begroting voor
1964 op do post achterstallige uit-

gave van vorige dienstjaren en te

zijner tijd in de rekening over 1964
verantwoord. Dit bedrag wegens
bouwterreinbelasting was begrepen
in de hierboven genoemde raming
van ƒ 10.500,— in de begroting 1962.'

De belasting is in werkelijkheid
deels in 1962 en deels in 1963 ont-
vangen.
Het gemeentebestuur heeft voor

de jaren 1964 en 1965 een lagere
opbrengst van de bouwterreinbelas-
ting geraamd, omdat rekening is

gehouden met een voortschrijdende
bebouwing, welke uiteraard Jde op-
brengst van de belasting doet ver-
minderen. Deze ramingen zijn in de
primitieve begrotingen opgenomen
on kunnen zo nodig bij een te ver-
wachten hogere opbrengst bij sup-
pletoire begroting worden herzien.

Tenslotte delen wq u mede, dat'

wü van oordeel zgn dat de op-
brengsten van de bouwterrcinbe-
lasting door het gemeentebestuur
van Zandvoort op een juiste wh'ze
en in overeenstemming met de gel-
dende voorschriften in de gemeente-
begroting en -rekening worden ge-
raamd resp. verantwoord.
Voor het instellen van een door U

gevraagd onderzoek naar het be-
leid van het gemeentebestuur in het
algemeen- en naar het, financiële be-
leid in het bijzonder achten wy dan
ook geen termen aanwezig.

de plaatselijke commissie Natio-
nale Herdenking samenkomst in

de R.K. kerk ter herdenking van
de gevallenen, waarop aansluitend
de Stille Tocht naar het monu-
ment in het Vijverpark.

Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag).
8-8.05 uur: Luiden van de kerkklok-
ken. Daarna bij gunstige weers-
omstandigheden muziek van de
Zandvoortse Muziekkapel vanaf
de watertoren.

9-9.05 uur: Luiden van de kerk-
klokken.

9.15 uur: Vlag hijsen door de pad-
vinders en samenzang voor het
raadhuis. Toespraak door burge-
meester Mr. H. M. van Fenema.

10 tur: Straattokenwodstrijd om het
terrein aan de Van Lennepweg.

10-12 uur: Feesten voor de kleuter-
jeugd en traktatie in De Schelp.

10-10.30 uur: Concert Zandvoorts
Muziekkapel op het Raadhuisplein

10.30 uur: Afmars van „Die Tam-
bourijnen van die Stadt Eynd-
hoven" vanaf Badhotel naar het
sportterrein aan de Van Lennep-
weg.

11 uur: Muzikale show van dit korps
op het sportterrein aan de Van
Lennepweg.

14 uur: Feestmiddag bejaarden in

De Schelp.
15 uur: Opening van de feestbazar
Z.O.M. 1965 in het centrum van
het dorp, docr burgemeester Mr.
H. M. van Fenema.

14 uur: Gecostumeerde en allego-

rische optocht.
± 15.30 uur: Afmars van „Die Tam-
bourijnen van die Stadt Eyndho-
ven" van Badihotel.

± 16 uur: Muzikale show van dit

korps op de Grote Krocht.
18 uur: Vlag strijken door de pad-
vinders.

19 uur: Feestmars -door Bentveld
door Zandvoorts Muziekkapel. -

20.30 uur: Fakkel- en lampionop-
tocht voor de kinderen.

21 uur: Afmars van „Die Tambou-
rijnc-n van die Stadt Eyndhoven"
vanaf Badhotel.

21.15 uur: Muzikale show van dit

korps op Grote Krocht.
22.15 uur: Officiële sluiting der fees-

telijkheden.

tot 24 uur: Openlucht bevrijdingsbal
op het Raadhuisplein met muzi-
kale medewerking van het orkest
„Eric Chasseur", aangetrokken
door de Z.O.M. 1965.

AGENDA RAADSVERGADERING
dinsdag 27 april n.m. 8 uur.

1. Vaststelling notulen van de ver-
gadering van 30 maart 19G5.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen enz.

*. Verweer in rechte (Koopman en
Zn. Zuidhorn).

5. Aankoop kipauto dienst publieke
wenken.

6. Geschenk gemeente Velsen.
7. Herstel diverse wegen en par-

keerterreinen.
8. Rondvraag.

SPREEKUREN
De burgemeester van Zandvoort

zal zijn eerstvolgend spreekuur
houden op woensdag 28 april a.s.

van 10-12 uur.
Wethouder Lindeman (Publieke

Werken) zal op maandag 26 april

geen spreekuur houden.

BURGERLIJKE STAND
Geboren buiten de gemeente:

Niels Frank, z. van A. E. Hcn-
drikse en N. Baard.

Ondertrouwd: A. J. do Haas en M.
L. Kollenberg. M. J. Kleinjan en
F. P. van Braam. H. J. do Bruin
en E. M. Bl;-nkendaal. E. A. Ko-
ning en J. J. do Vette.

Gehuwd: C. W. Grootveld en H.
Burgers.

Overleden: J. C. Kwint, oud 74 jaar,

geh. gew. mot K. Rijiks, wonende
te Zaandam.

Overleden buiten de gemeente:
G. Vcrwer, oud 80, geh. gew. met
P. de Jong.

BUSDIENSTEN OP 1 CORSODAG
Gedurende het Bloemencorso in

de Bollenstreek op zaterdag 24 april

a.s. zullen onze diensten op de lij-

nen 22 Den Haag-Noordwijk-Bol-
lenstreek-Haarlem: 23 Noordwijk -

Bollenstreek-Haarlem en 50 Haar-
lem-Leiden geruime tijd niet vol-
gens de dienstregeling worden uit-

gevoerd. Nadere inlichtingen wor-
den verstrekt door onze haltekan-
toren in Haarlem en Leiden.

VERGADERING KUSTBRIGADES
De voorjaarsvergadering van de

contactcommissie voor de kust-
brigades van de Koninklijke Ned.
Bond tot het redden van Drenke-
lingen wordt op zaterdag 1 mei in

„Zomerzorg" in Leiden gehouden.
Op de agenda staat onder meer ver-
meld de bespreking stranddag 1965

te Scheveningen en de officiële

overdracht van het C.C.K.-voorzit-
terschap door de heer P. van dei-

Mij e KCzn.
, )

Auto huren

Of- per dag
Model '64 en '65.

Taunus, Simca, V.W. de Luxe

DE SCHELP
TEL. 4781

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L. Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

' Maandags gesloten.

Radiatoren en
Plintverwarming

,TECHNfSCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Beter slaagt

U bij

.//
„'t Intmewt
Stationsplein 15 - Telef. 3316

voor:

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN .

etc.

U kunt toch ook rekenen en

vergelijken !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits ctbracht en gehaald by

CHEM. WASSERIJ ;en

KEYSER
KERKSTRAAT 2G - TEL. 2G53

Ook voor stoppagc

V._

l/W de nieuwste

fnodekoftsets

modellen '64-'65

SALON DE COIFFURE

«tfoöHHC»
Haltestraat 63 - Telef. 2214

Kerkplein Raadhuisplein Haltestraat

5 mei



Openbare vergadering
Partij van de Arbeid

Spreker:
De Heer L. J. de Ruiter
Burgemeester van Bergen.

MB€an de Partij v.d. Arbeid een
positieve bijdrage leveren!"

in Gemeenschapshuis, om 8 uur.

op woensdag 28 april

Voor
ontspiegelde brilleglazen

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

HALTESTRAAT 5

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

,/t Tuinbouwhuis*
1

Herenweg 149,, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 8 17 14

Het voorjaar is er weert jj
Dus nu de tuin in! ; &..

Wij leveren U al Uw tuinbenodigdhodon
en tuingereedschappen uit voorraad!

Uw speciale aandacht vragen wij voor onze GEDROOGDE STAL-
MEST, BLOEM- EN GROENTEZADEN. __________~ ™~ LAAT NU UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

Catalogus voor groente- en bloemzaden wordt op aanvrage
gratis toegezonden.

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-

hoging thuisbezorgd! W« geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

VERGADERING P. v. d. A.

Aangezien met ingang van 15

april Drs. I-I. J. Eijsink benoemd is

als burgemeester van Bcllingwolde,

zal op de openbare vergadering van

de Partij van de Arbeid op woens-
dag 28 april de heer L. J. de Ruiter

burgemeester van Bergen, spreken.

BEVRIJDINGSCONCERT
De plaatselijke commissie van

overleg deelt mede dat onder
auspiciën van het N.V.V., N.K.V. en

CN.V. te Haarlem aldaar op maan-
dagavond 10 mei as. in het Con-
certgebouw een bevrijdingsconcert

zal worden gehouden door het Noord
Hollands Philharmonisch orkest

o.l.v. dirigent Henri Arends, met
als soliste: Mariettc van Wijk, piano

Voor leden van organisaties, aan-

gesloten bij één der bovengenoemde
vakorganisaties, woonachtig ook te

Zandvoort zijn toogangskaarten ver-

krijgbaar a ƒ 1,£5 (met leden ƒ 2,—).

Zij, die hiervoor in aanmerking
wensen te komen kunnen dit mel-
den bij de heren J. C. Korvcr, Burg.
Bccckmanstraat 16 (N.V.V.). M. v.d.

Bos, Celsiusstraat 26 of R. A. van
As, Stationsplein 19, tel. 2463 N.K.V.

en S. v.d. Bos, Willem Draijerstraat

20 C.N.V.. Men gelieve tevens mede
te delen 'of men eventueel per bus
wil reizen. Nagegaan zal worden cf

er bij voldoende deelname gebruik

kan worden gemaakt van een apanc
N.Z.H. bus.

COMITé OUDEN VAN DAGEN
Het Comité voor Ouden van Da-

gen te Zandvoort heeft het genoe-
gen mede te delen dat zij met de

bejaarden op donderdag 17 juni a.s.

naar Soestdijk hoopt te gaan om
aldaar een défilé voor H. M. de

Koningin te houden.
Tevens dankt zij de klaverjas

club Zandvoort voor de schenking
van ƒ 65,—. Waaronder ƒ 25,— van
de kampioen de heer Boom.

Zijn er nog meer kampioenen m
Zandvoort ??? V/ij houden ons aan-

bevolen. Sccr. Vondellaan 53

NED. CHR. VROUWENBOND
De afdeling Zandvoort van de

Nederlandse Chr. Vrouwenbond,
houdt in samenwerking met de ver-

eniging „Nederlands Fabrikaat" op
vrijdagavond 23 apnl (heden) een

lezing met kleurendia's onder de

titel „Goede raad is goud waard".
De bijeenkomst, waaraan het zang-
koor medewerking verleent, wordt
gehouden in de Calvijnzaal bij de

gereformeerde kerk, Julianaweg.

„DE VLIEGENDE SCHOTEL"
De Hervormde jeugdvereniging

„De Vliegende schotel" houdt op
zaterdag 24 april een loneelavond
in het jeugdhuis. Do groep zal dan
onüer regie van Rob van Toomburg
opvoeren het blijspel „Liefde onder
rembours" van Ronald Jeans. Op 29

april volgt een opvoering voor
ouders en belangstellenden.

DAMES, WÏJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Q|ogrgrï
j

HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

500 GR. LENDE-ENTRECöTE ƒ 4,50

500 GR. DOORR. „OSSELAPPEN ƒ 2,75

500 GR. RIBLAPPEN ƒ 3,75

500 GR. SCHOUDERKARBONADE ƒ 2,75

250 gr. gekookte worst 95 et. 150 gr. pekelvlees .. .. 98 et.

250 gr. leverworst .. .. 80 et. 150 gr. gelara. lever 98 et.

150 gr. ham 98 et. 150 gr. gebr. gehakt 68 et.

150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25 150 gr. pork 65 et.

150 gr. Ccrvelaatworst 85 et.

Wö leveren U thans gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

De bevrijding
Ik meende, in ".taat te zijn, op 5

mei a.s. mijn artikelenreeks over
bezetting en bevrijding in Zandvoort
geheel te hebben kunnen voltooid.
De beschrijving van de bezettings-

tijd breidde zich echter dermate uit,

dat dit onmogelijk blijkt. Er moeten
n.1. uit de bezettingsperiode nog
enkele belangrijke gebeurtenissen
worden verhaald.
Om echter vóór 5 mei toch ook

nog een overzicht te hebben gegeven
van de bevrijding en alles wat daar
aan onmiddellijk voorafging, ten-
einde tot een enigszins afgerond ge-
heel te geraken, lijkt het mij goed,
de eerstvolgende weken eerst aan
deze bevrijding de nodige aandacht
te besteden, omdat daarover nog wel
het een en ander te vertellen valt.

Om dan straks de zaak geheel te
completeren, zal ik U na 5 mei nog
enkele belangrijke gebeurtenissen
uit de bezettingstijd gaan verhalen.
Het leek mij goed, de inzet van

de bevrijding te beginnen met de
weergave van hetgeen onze gemeen-
te secretaris, de heer W. M. B. Bos-
man daarover optekende en dus al-

lereerst de ervaringen van ons ge-
meentebestuur te publiceren. Daar-
na wil ik dan gaarne ter afsluiting
nog wat persoonlijke herinneringen
uit deze bevrijdingsperiode ophalen.
Hieronder dan allereerst het woord
aan onze gemeentesecretaris.

Op 4 rnoi 1945, des avonds half
twaalf werd ik gewekt door gebons
op do voordeur. Het bleek wethou-
der Slegers te zijn, ciie mededeelde
van v/ethouder van der Moolen be-
richt te hebbon ontvangen dat
Duitsland gecapituleerd had.

Bij wethouder van der Moolen
thuis (Dr. Gerkestraat 18 rood) zou
een bespreking plaato vinden van
de beide wethouders met de secre-
taris en de waarnemend commissa-
lis van politie.

Te omstreeks kwart voor twaalf
begaf ik mij naar het huis van wet-
houder van der Moolen. Er bevond

|
zich niemand op straat. Het uit-
gaansverbod werd nog nageleefd.
Bij vele- huizen drongen echter
lichtsrepen door de verduistering
heen en dat wees er op dat op dit
late uur meer mensen nog op wa-
ren dan normaal.
In de huiskamer van wethouder

van dor Moolen (door een olielamp-
je spaarzaam verlicht) bevond wet-
houder Slegers zich reeds en even
later kwam de waarnemend com-
missaris van politie, de heer Vre-
man.
De roon van de heer van der

Moolen begaf zich naar de zolder
om via ecu door hem geconstru-
eerd radiotoestel te trachten het
nieuws van cle capitulatie nog eens
op te vangen. Later kwam hij bin-
nen met het bericht, dat de capitu-
latie van West-Nederland, Denemar-
ken, Noorwegen en West-Duitsland
zou injaan op zaterdag 5 mei 1945i
des morgens 8 uur.
Wethouder Slegers bracht in be-

spreking de vraag, wanneer burge-
meester van Alphen, die reeds te

Heemstede vertoefde, naar Zand-
voort zou kunnen terugkeren. Men
was het er over eens dat voorzich-
tigheid in acht" moest worden geno-
men vanwege de Duitsers, die het
spergebied Zandvoort nog bewaak-
ten en de n.s.b.-ers.

Besloten werd, de burgemeester
de volgende morgen heel vroeg per
gemeente-auto te doen afhalen. Om
8 uur zoudon do wethouders naar
hot raadhuis gaan om met de burge-
meester hun taak te hervatten.
Op 5 mei waren de burgemeester,

de wethouders en. vele ambtenaren
des morgens orn 8 uur op het raad-
huis aanwezig. Op het Tramplein
hadden zich enkele honderden bur-
gers verzameld.
Ontroerend was het moment

waarop de Nederlandse vlag werd
uitgestoken en het publiek spon-
taan het Wilhelmus aanhief. Daarna
kwam het publiek naar de boven-
verdieping van het raadhuis om de
burgemeester en de wethouders de
hand te drukken.
Tussen de mensen door bswoog

zich een duitser, die kwam vragen,
'wanneer de de vorige dag verstrek-
te opdracht: niet de gomeentc-auto
een kanon naar Leiden vervoeren,
zou worden uitgevoerd. Hoewel met
tegenzin werd hieraan nog voldaan,
vooral met het oog op het feit, dat
de duitsers Zandvoort nog beheers-
ten en als verboden gebied hand-
haafden. Zo moest de burgemeester
met een valse ausweis de duitsc post
passeren.
De gezellige drukte en de aange-

name stemming werden verstoord
toen de chauffeur Jansen uit Lei-
den terug kwam met de mededeling,
dat in Haarlem alle vlaggen werden
ingehaald omdat de vesting-Holland
zou doorvechten. Deze mededeling
werd met ontsteltenis ontvangen.
Zouden wij te vroeg gejubeld heb-
ben en de burgemeester aan ernstig
gevaar zijn blootgesteld? Na enig
beraad werd besloten de vlag in te
halen. Langzaam verdwenen de ove-
rige vlaggen in het dorp. Ongeveer
een uur later kwamen twee SS-lie-
den, een Feldwebel en een soldaat
op hot raadhuis. Zij moesten de
burgemeester sproken. In de burge-
meesterskamer vroegen zij de met
orsnje getooide burgemeester of hij

de burgemeester was, deze ant-
woordde bevestigend. De duitsers
zeiden toen namens do Ortskom-
mandant te komen omdat er in
Zandvoort vanaf de openbare ge-
bouwen gevlagd werd. De burge-
meester toonde hen aan dat er geen
vlag uithinc, waarop de duitsers
zeiden dat de strijd doorging en zij

hun wapens gingen halen; er mocht
niet gevlagd worden.
In de loop van de middag bleek

do capitulatie toch zeker te zijn en
werden in het dorp de vlaggen weer
uitgestoken. Om drie uur werd de

eerste vergadering van burgemees-
ter en wethouders gehouden.
Tenslotte iets uit de notulen van

die gedenkwaardige vergadering
van burgemeester en wethouders.
De voorzitter heet de heren wel-

kom en wijst er op dat het de eer-

ste maal sinds 1 september 1941 is,

dat het college weer onder de wer-
king van de gemeentewet vergadert.
Spreker wenst do wethouders geluk
dat zij met hun gezinnen behouden
door de oorlog zijn heengekomen.
JEr ligt een reusachtige taak voor
ons, die zo snel en zo goed moge-
lijk in het belang van de gemeente
moet worden vervuld. Spreker ver-
trouwt op een voortzetting van de
prettige samenwerking met de wet-
houders en dat de heren te gelege-
ner tijd als zodanig zullen herkozen
worden.
Wethouder Slegers zegt dat de

burgemeester hedenmorgen om acht
uur toen de vlag van het raadhuis
werd uitgestoken, heeft kunnen be-
merken hoe blij de bevolking is

over zijn terugkeer en het verkrij-

gen van de vrede. Inderdaad wacht
ons ern mooie maar zware taak;
onder leiding van de burgemeester
zullen de grondslagen voor de we-
deropbouw moeten worden gelegd,
spreker zegt dat men daar voor
Gods almacht en wijsheid niet kan
ontberen. In Zandvooit zijn gelukkig
niet veel slachtoffers te betreuren
- hoewel wij voorbereid moeten
zijn op droevige tijdingen vanuit
het reeds bevrijde gebied en uit

Duitsland - lie zullen later her-
dacht kunnen worden.
De ambtenaren die goed werk

hebben gedaan in de bezettingstijd
zullen te gelegener tijd wellicht 'in

een raadsvergadering gehuldigd
kunnen worden; anderen die tekort
geschoten zijn, zullen hun straf

moeten ondergaan.
V/ethouder van der Moolen sluit

zich aan bij de woorden van wet-
houder Slegers; spreker hoopt dat
het college onder leiding van de
voorzitter veel in het belang voor
de gemeente zal kunnen tot stand
brengen.
Het college nam vervolgens ver-

sohillende besluiten en beraadslaag-
de over de eersto maatregelen voor
het herstel van het zwaar gehaven-
de dorp.
Op 15 mei werden werklozen in

dienst genomen voor het herstel van
de rijwielpaden langs de Zandvoort-
selaan en het opruimen van de in

het strand geslagen palen. Op 18 mei
werd gesanctioneerd hetgeen de
burgemeester in de bezettingstijd
voor de wederopbouw had gedaan
eri werd aan Ir. Friedhoff de leiding
opgedragen van de wederopbouw
comform het door hen gemaakte
schetsplan.

De phase van- herstel en weder-
opbouw nam-hiermede een aanvang.

Bij feest of party.
LEFFERTS dranken erbtf!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

MET MEI NIEUW TARIEF
BIJ N.Z.H.

Met ingang van de Zomerdienst,
zondag 2 mei, worden de tarieven
van de N.Z.H, herzien. Voor de
maandabonnementen gebeurt dit op
1 mei.
Op de interlokale lijnen wordt een

gewijzigde tariefsleutel toegepast,
waarvan het basistarief 3,5 cent
(thans 15) cent bedraagt. In de
praktijk .betekent dit dat een enkele
reis van vijf tot twintig cent, al naar
gelang de afstand, duurder wordt.
Retours, zes-retourenkaarten, scho-
lierenkaarten en maandabonnemen-
ten stijgen in dezelfde verhouding.
Op de stadsnetten van Haarlem

en Leiden gaat het „enkeltje" van
dertig naar vijfendertig cent. De
vijf-rittenkaarten, die nog tot on
met 31 juli kunnen worden ge-
bruikt, worden vervangen door zes-
rittenkaarten van ƒ 1,65. De zes-
rotourenkaart gaat op het stadsnet
ƒ 2,30 in plaats van ƒ 2,10 kosten.
Het maandabonnement voor één
lijn of twee aaneengesloten lijnge-
deelten ƒ 11,00 (ƒ10,00), het maand-
abonnement voor het gehele stads-
net ƒ13,50 (was ƒ12,00).

Het kindertarief (enkele reis met
overstapbevoegdheid) blijft onver-
anderd op vijftien cent. De scholie-
renweekkaart gaat ƒ 1,55 in plaats
van ƒ 1,40 kosten.
De vijftig-rdttenkaarten voor scho-

lieren worden afgeschaft en per 1

juni vervangen door een scholieren-
maandabonnement van ƒ 8,50, dat
geldig zal zijn op één lijn of twee
aaneengesloten lijngedeelten. Daar
dit abonnement op werkdagen on-
beperkt geldig is, kan hier ten op-
zichte van de bestaande vijftig-

rittenkaartenvan meer reismogelijk-
heden en dus van een relatieve ver-
laging worden gesproken.
De N.Z.H, is zich van de onaan-

gename kanten van deze tariefs-

maatregel volkomen bewust. Hij

was echter onvermijdelijk om voor
het lopende jaar tot een sluitende
exploitatie te geraken zonder het
niveau van de geboden voorzienin-
gen aan te tasten.

BLOEMBOLLENTOCHT
H.W.S.V. „JAN PASSTOORS"
Zaterdag 24 en zondag 25 april

organiseert de H.W.S.V. „Jan Pas-
stoors" ihaar jaarlijkse Bloembollen-
tocht, over afstanden van 5, 10, 15,

20 km. Zondag bovendien 25 km.
De start is vanuit gebouw „Prin-
cehof" aan de Glippervveg te Heem-
stede, zaterdag tussen 13.30 en 14.30

uur, zondag tussen 10 en 12.30 uur.
Alle gewenste inlichtingen kunt u

verkrijgen bij het secretariaat: Gen.
Spoorlaan 33 te Aerdenhout.
Telefoon (02500) 41927.

t
Op ie Paasdag, 18 april 1965, overleed in Parijs, geheel onver-
wacht, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, mijn
lievo Man, onze zorgzame Vader,

WILLEM BOOKER
in de leeftijd van 60 jaar.

Parijs, 18 april 1965.

Mar,ia P. Booker-de Weert.
Wlm Booker Jr.

Willy Booker-Rozegarde.
Rudy Booker en verloofde.
Dockle Booker.
Peter Booker.

Amsterdam, Nassaukade 83.

De overledene is opgebaard in de rouwkamer Aula West, Wil-
lem Roelofsstr. 7, hoek Postjesweg. Gelegenheid tot bezoek van

9 tot 21 uur.
r

-

A.s. zaterdag, 24 april, Heilige Uitvaartdienst in de Kerk "van
de Tichelstraat om 11 uur. .

.-

De teraardebestelling zal plaats vinden om 12 uur op de begraaf-
plaats „St. Barbara", Spaarndammerdijk 255, Amsterdam.

Thuis liever geen bezoek.

NATIONALE COLLECTE
KINDERBESCHERMING
„Geef - geven - gegeven".
Laton we er niet omheen draaien.

In wezen gaat het bij de komende
Nationale collecte Kinderbescher-
ming juist om deze vervoeging.
Wanneer kinderbescherming geen
harde noodzaak was zouden wij

daar in dit verband beslist niet, zo
de nadruk op vestigen. Heus, we
weten het net zo goed als U, er
wordt al zoveel gevraagd!
De „belangen'' van ruim 40.000

Nederlandse kinderen rechtvaardi-
gen evenwel de aandacht die —• en
het daadwerkelijk medeleven dat —
bij de komende openbare inzame-
ling voor hen wordt gevraagd.
Daarom juist déze vervoeging, die

U heel jong op school leerde en na-
dien stellig al menigmaal in de
praktijk hebt gebracht.

Geef, als vraag om, Uw bijdrage
in de opvoeding en verzorging van
ruim 40.000 Nederlandse, kinderen
van alle gezindten. Door allerlei-

oorzaken en vaak zonder daar zelf

iets aan te kunnen doen, moeten zij

buiten het eigen gezin worden
grootgebracht. Om die reden zijn zij

aan de zorgen van de gezamenlijke
'^Nederlandse kinderbeschermings-
instellingen — verenigd in de Stich-
ting „SAKOR" — toevertrouwd. Dat
betekent niet dat hun opvoeding nu
minder „kostbaar" zou zijn dan
thuis. Des te dwingender dus de
vraag

!

Geven, als daad, wanneer één van
onze ontelbare vrijwilligers in de
komende week bij U komt met bus
of intekenlijst. Een „goede daad",

met de voldoening gevende zeker-
heid een bijdrage te hebben geleverd
aan de opbouw van een gezonde en
'rechtvaardige samenleving." >

Geven kan óók betekenen enkele
uren beschikbaar stellen als collec-

tant^) om deze inzameling volledig

te doen slagen!
Gegeven, als (ongevraagd) ant-

woord na afloop van deze nationale
landelijke inzameling. Want als bij

U onverhoopt geen collectant(e) aan
de deur kwam, is er altijd nog de
mogelijkheid om Uw bijdrage te

storten of over te schrijven op post-

rekening 56 42 10 van de Stichting

„SAKOR" te Utrecht. Het comité.

NIEUW UNICUM BOUWT EEN -

VERPLEEGHUIS IN ZANDVOORT
Het bestuur van de stichting Nieuw
Unicum uit Heemstede heeft sinds

1962 reeds plannen tot het bouwen
van een verpleeghuis en revalida-

tiehuis voor langdurig zieken en
gehandicapten in Zandvoort.
De stichting Nieuw Unicum ex-

ploiteert geruimo tijd een verpleeg-
inrichting in Heemstede waarin
thans ongeveer zestig chronisch
zieke patiënten worden verpleegd.

Voor de bouw van het nieuwe
tehuis in Zandvoort heeft de stich-

ting de borgstelling nodig van het

provinciaal bestuur. Het bestuur
van de stichting heeft een garantie

gevraagd voor een bedrag van
ƒ 250.000.

Het college van Gedeputeerde
Staten stellen Provinciale Staten
voor hierover gunstig te beschikken.

REUNIE OUD INFANTERISTEN
Harderwijk, de legerplaats van het

voormalige 7e en 20e Regiment In-

fanterie zal dit jaar haar oud-ge-
dienden in de Oranje Nassau Kazer-
ne ontvangen. Zij zal dan deze oud
militairen van het voormalige 5e,

7e, 10e, 16e, 18e, 29e en 21e R.I. in

de gelegenheid stollen hun 7de Reu-
nie te houden en wel op zaterdag
29 mei 1965.' Het programma voor
deze dag is als volgt samengesteld:
Ontvangst in de Oranje Nassau Ka-
zerne door de Reunie Commissie.
Kranslegging bij het Monument voor
de gevallenen. Mars door de stad

Harderwijk met een militair mu-
ziekkorps naar het stadhuis en dé-
filé voor Burgerlijke en Militaire

Autoriteiten. Ontvangst op het stad-

huis door 'het Gemeente Bestuur.

Lunch in de Jan van Nassau Kazer-
ne. Boottocht op, het Veluwemeer,
aangeboden door het Gemeente Be-
stuur,van Harderwijk. Het traditio-

nele „Borreluurtje" en tenslotte een.

groot diner. Het geheel staat onder
leiding van de president der Reunie
Commissie, De Luitenant-Kolonel
b.d. U. de Stoppelaar. Oud militai-

ren van een der bovengenoemde
R.I. die aan deze unieke Reunie
wensen deel te nemen en e.v. zij, die

'

bij een ander Wapen of Regiment
hebben gediend en weer eens de be-
kende „sfeer" willen beleven kun-
nen hun aanvragen richten aan de
secretaris der Reunie Commissie:
Aug. Hoogendoorn, Hoornsestraat 51
te Amstordam/Nieuwendam, Tele-
foon (020) 61823.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

"~

Zondag ,a.s. 9.30 -uur: ..
'

,

Ds. D. J. Coumou, van Haarlem.
19 u.: Ds. J.D.A. Zwart, Bennebroek.

HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg. ' — r

Zondag a.s. 11 uur: Prof Dr. W." C.
van Unnik, te Utrecht.

Jeugddienst in het jeugdhuis, 19 u.:
Ds. A. J. Lamping, te Leiden;

10.30 uur: Jeugsdkapel -i.h. jeugd-
huis. Dhr/ W.'Döevendans."

~~

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. 'A. J.
"

Snaayer, (d.g.) te Haarlem.
Het Huis in de Duinen:

19.30 uur: Ds. S. M: A. Daalder,
(d.g.) te Haarlem.

Uitsluitend voor bewoners v.h. huis

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30 uur
(Hoogmis) en" 11.30 uür..Te 19.30. uur
avonddienst. In de week H.H. Mis-
sen te 7.30 eu 9 uur.,
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.
In de week om 8 uur.

1 2D. CHR. ,GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. aanvang 3" uur n.m.
samenkomst in „Pniël", Zuiderstr. 3.

Spr. dhr. H. Veldkamp. .

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag g uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Drafjerstraat 5." -

•-
_

BU feestklanken:
. LEFFERTS DRANKEN "

Zeestraat 44 *' Telefoon 2254 ;

VOOR HEN DIE DAMMEN
Hier beginnen wij dan met de 5

probleempjes voor onze beginners.
Het is de opzet •dat wij er elke week
één plaatsen. Voor do eerste keer
hebben wij ze niet te moeilijk ge-
maakt, U stuurt no. 1 nog niet in,

dit doet U alleen als ze alle vijf ge-
plaatst zijn. Ook al kunt U ze niet
allemaal vinden, toch inzenden. On-
dor de goede inzenders stellen" wij
twee zakdambordjes beschikbaar.
U kunt de oplossingen sturen aan

C. Draijer jr., Celsiusstraat 48,.Zand-
voort. En nu aan de slag en veel
succes. Hier komt no. 1.

Voor' beginners
Auteur K. van Menk Nót 1

Wit speelt en wint.

Voor de meer gevorderde spelers een
heel leuk probleempje van de Heer
B. H. M. Stevens uit Heemstede.'"
Voor de goede oplossingen van deze
puzzel stel ik voor de winnaar
een damboekje beschikbaar geschre-
ven door de heer Moser. Oplossingen
uiterlijk 14 dagen na verschijning
van dit blad aan C. Draijer jr. Cel-
siusstraat 48, Zandvoort.
Wit 3 stenen op 7 - 40 - 45. Zwart

2 stenen op 23 - 26. Wit speelt en
wint.

DGKTERSDD2NST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Plieringa 2181,
Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
van Lennepweg 57, telefoon 4294.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816. '

DIERENARTS
Zondag a.s.: G. Verhagen, Anthonie
Fokkerlaan 31, Haarlem, telefoon
(02500) '63070.

APOTHEKEN "

Van zaterdag 24 t.m. vrijdag 30 april
na 6 uur 's avonds: avond-nacht-
dienst van 18-8 uur en zondagsdienst
de Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71,
telef. 3073.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedcevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om zes uur. ~

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van é-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150
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RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS. ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken,

WASAÜTOMATEN

I lf EM I JJ Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ADVERTENTIETARIEF
- losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of _4, .12 et. p.m.m.

Kolo.mbreedte 54 mm.
pagina' 3 of 4, 15 et. p. m.m.

-. pagina 2 _
- 22 et. p. m.m.

: pagina 1 42 et. p. m.m.

: Liefdadigh.adv. 40% red.

I Bij contract belangr. kort.

/R£//H£RSi

• Autoverhuur D. F. Pieters
: Steeds de nieuwste wagens
1

alle van 1984 en 1965.
'• Opeis Kapitan - Rekord
- Kadett - Volkswagens -

; Daf en Chevrolet Impala's
*;
~

:-Haaflemmerstraat"2,
~

Tel. 4200 en 3652-

OOK'VOOR.al Uw
VERZEKERINGEN

- Auto-verz.," WiA.-verz.,'-
u Brand-verz.etc. etc.

*

Assurantiekantoor- > *

.

D., F. - PIETERS;'. Tel.' "42'0"0

"Weduwe,. 52 jaar, zoekt
"werkzaamheden v. enkele
dagen „per" weck. Liefst in

zaak.. Br. .nol.' 21r4 bureau
-vari'dit bl-id."..,;,! ', r

Uw leven is in gevaarf
Alsi u, door' . blijft wassen
met die ; oude . lekkende
wasmachine. -Buil "hem in

voor -zo'n mooie VELO
wascombinatie v.a. ƒ 498,-.

-Wij geven een hoge inruil-

waarde. Betaling ia overleg
-•VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. J.0117
VELO, Zeestraat 37,~Zand-
• - .voort," Tel. 4590 -

TE KOOP -AANGEBODEN
Grote slaapbank c

(3 zits-

bank) in zeer goede staat

ƒ 175,-. (Nieuwprijs ƒ875,-).

Zeestraat 37hs., telef. 4590.

ïilÉISJES GEVRAAGD;
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Korfchof;-Zuider'str 13a

WERKSTER GEVRAAGD
2 middagen per week van
1 - tot 5 -üur, ƒ 10,— ' per
middag: Mevr.Schi'ff, Kost-
ve'rlorenstr..94, telef. 2607.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lomp~en.,30"ct: Kranten eh
druk 5 ctTapijt en gew'att.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: ro,od koper 200-ct.

geel koper 135 et,, lood '62

et., .zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

' HUURPhilips-TELEVISIE
voor 'f 25,95 per maand,

• zonder' vooruitbetaling
maar met- recht van koop..

Morgen al bij U thuis?-Bel
- -dan vóór 6 uur- 020-249767
ren- 's -avonds 02964- 18664

BUSSUM
Tc- koop . aangeboden
voor Zandvoorls inge-
zetenen een.

MIDDENVILLA
met schuur' en garage
en- blijvend uitzicht.

jBcv.:-, grote woon-eet-
'kamor met nieuwe par-
ketvloer, ruime keuken,
kelderkast, 3 slaapkam.,
,badikam. met ingeb.bad,
zolder met vaste trap
eh kam. Gelegen bij

Kerk, winkelgalerij,
scholen en bushalte..

Koopprijs ƒ75.000,- hi-
el: stoff.

Inl.: RONK, Makelaars,
Bussum, Stationsplein 3
Telef. -02959 - 19251,. na

. 6,30 „uur, ook 30078.

Welk JONG MEISJE van
pl.m. 16 jaar, wil 's mor-
gens in de h.h. werken in
jong gezin met kleine kin-
deren. Aan een lief en
handig meisje bieden wij
een gezellige omgeving en
een aantr. salaris. Werkt,
van 8.30 tot 13.30, inclusief
lunch, 's zaterdags tot 12
uur. Mevr.' v. Oostrum,
Tjerk Hiddostraat 6, flat 4
Telef.-' 3647.

Een echte Huisvrouw
Doet zelf de was thuis maar
dan met zo'n "mooie VELO
"wascombinatie v.a. ƒ 498,-.

Heus dan' is uw wasdag
een vreugde.
En morgen al in huis
als u belt.

VELO - Rivier Vismarkt 3
- -Haarlem, * Tel.«10117--
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

Gcvr. ; gem.. kamers ' met
gebr. van keuken voor
3 volw. en 2 kind. half
juli-haflf aug. Telef. (020)
736916,1 Amsterdam.

HUUR EEN KOELKAST
vari ƒ12,75 per maand, zon-
der vooruitbetaling, met
recht van koop. Vandaag
besteld, morgen bij u thuis?
Bel ' dan vóór 6 uur 020 -

249767 en, 's avonds 02964-
18664.

Ik zork een NET MEISJE
wat 's morgens of' 's mid-
dags mijn huish. wil doen.
Geen IJ. kinderen. Geen
weekends. Loon en tijd na-
der o.e.Uc. Br. no. 23-4
Bureau van dit blad.

NA A»I MACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Drayerstr. 12, Tel. 3751

* VOOR-UW 2e NET
' Geheel verzorgd.

~~ met garantie.
' * Antennebouw.

T.VV.te huur, ,

" óók voor" badgasten!'
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

Gevr.: KAMER- WERK-
MEISJE. Verd. circa ƒ 70,-

netto p. week. l'/a dag p.

week vrij. Hotel Faber,
Kostverlorenstraat 15,

Telefoon 2825.

Levensmiddelenbedrijf
„de Pijl" Zeestraat 30,

.telef. 3386. vraagt NETTE
VERKOOPSTER „,'„ .„geen.,

seizoontijden.

WERKSTER gevr. voor
.2 a 3 ochtenden of mid-
dagen per week. Mevrouw
Maurick, Haltestraat 19,

telefoon 3469 of 2040

Ter overname Jongens-
fiets (x 10 jaar) goede st.

telefoon -3000.

FLINKE WERKSTER
gevr.' 3 uur per dag.

D. Petrovitch, Kerkstr. 10.

..•..Gevr'.: Jiotte WERKSTER,
dag en tijd n.o^eit.k., ƒ2,50
p.u. Brieven nö. 24-4.

Bureau van dit blad.

AG Slinger
' GEDIPL. OPTICIEN
[ ERK.ZItKENFOHPilEVCRflNCiËRl

Telefoon 4395

GROTE KROCHT 20a

OP KONINGINNEDAG 30 APRIL A.S.

, , .. •,, ' zjil- op devTolweg een
"

zeepkistenrace
worden gehouden (voor Jongens van 10-14 jaar)

DEELNAME GRATIS

Voor meisjes. van 12-16 jaar wordt er een

modeshow
gehouden in HOTEL „DE SCHELP"

('s Morgens 11 uur) Groep A.: Met "door jezelf

gemaakte kleding,
l(
Groep B.: Met Confectie.

Voor deelname - aanmelden - vóór, 30 april, bij:

Boekhandel Koper-Korematl, Tolweg
Spar, Tolweg

.

- i'lii.' " " """ -

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Ophalen huisvuil.

De Directeur van de dienst van
publieke werken te Zandvoort
maakt bekend dat op vrijdag 30
april a.s. (Koninginnedag) geen huis-
vuil zal worden opgehaald.
Men wordt in de gelegenheid ge-
steld om op zaterdag 1 mei a.s.

van 9-12 uur gratis huisvuil af te

geven aan het vuillaadstation aan
de van Lennepweg. C. H. Vogt.

Voor Uw CENTRIFUGE
Electro-Radio Techn. Bureau

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraat 64

Tel. 2914

PUPILLEN POLIO TOERNOOI
Zaterdag 1 mei a.s. wordt op de

terreinen van „Zandvoortmeeuwen"
aan de Vondellaan een ' pupillen-
toernooi gehouden, waarvan de op-
brengst bestemd zal zijn voor hel
Prinses Beatrix Polio Fonds. Niet
minder dan 18 pupillenteams zullen
hieraan deelnemen.

BmCim&* mi
méénvlees en betaarminden
WEEKEND REKLAME:

Vrijdag en zaterdag

100 gr. Ham en 100 gr. Boterhamworst f 0,89

7SO gr. Doorr* Runderlappen f 3*98

7SO gr. Schouderkarbonade f 3*98

150 gr. Gek. Lever 89 et.

500 gr. Ossestaart f 1,29

Gebr. BURGER

WOENSDAG KOOPJES
1 K.G. DOORR. RUNDERLAP. 4,—
500 gr. HEERLIJK GEHAKT f 1,50

300 gr. STUKJES VLEES .. ƒ1,50
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR ƒ 1,50

500 gr. DOORR. VARK.LAPP. ƒ 1,49

100 gr. HAM f 0,49

150 gr. VLEESSALADE .... ƒ 0,79

100 gr. GEK. WORST .... f 0,39

HALTESTRAAT 3

I r*

eenmaal een proefrit
om enthousiast te zijn

V voor nsu
I eenmaal tanken voor

600 km autövreugde
eenmaal kiezen voor elke
dag prinsjesdag

ZEG MA AR JA TE GE N N S ü

ZEG MAAR JA TEGEN NSU
N.S.U. Prinz verkoop Jac. Versteege & Zonen

Pakveldstraat 21 - Teler. 2323

N.S.U. Prinz 4 f 4650,-; N.S.U. 1000 L . f575.0,-; N.S.U. Sport *J9Q0,-

StoOcJk&av ,,Uteocatnb''
vraagt voor het seizoen.

koks of aank. koks

aank. serveersters of

leerl. serveersters
Hoog loon.

Kerkstraat 14, Zandvoort

Te huur gevraagd
voor de maanden mei, juni en. juli:

VRIJ HUIS
of VRIJE FLAT, liefst vlak bij zee.

Telef. 020 - 710975 of br. no. 22-4 bur. v.d. blad.

Openbare Bibliotheek en Leeszaal
Zandvoort

Wijziging uitleentijden

der jeugdbibliotheek
ingaande 1 mei 1905

MAANDAG
WOENSDAG
VRIJDAG

van 1G-17.30

van 14-15.30 (ongewijzigd)

van 16-17.30

De uitleen op vrijdag van 19-20.30 en zaterdag
van 12-13.30 komt te vervallen.

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et; kranten 6 et; plat karton 4 et.;

tijdsohr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewattdeken
10 et.; bedvulling 7 et; bedveren 15 et, alles per
kg. Herenschoenen 25 c.; kinderschoenen 15 et
per paar. Verder Metalen: Hoodkoper 2,10 et;

geelkoper 140 et; aluminium 80 et
lood en zink 70 et. per kg.

Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk.
Zaterdags tot 1 uur geopend.

VVü ztfn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bü
geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

Jlevtaumnt JUdo-
Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS
f 5,SO - f 7950
en f BS,00

Bij elk diner een fles wijn per persoon gratis!

SPEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tydig "Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften,
partyen en verenigingsavondjes.

BEJAARDENSOCIëTEIT „VOOR ANKER"

Regie Bert Haanstra.

Deze beste tot nu toe vervaardigde
komische Nederlandse speelfilm, wordt
gedrar.id op MAANDAG 26 APRIL a.s.

2 uur in „ZOMERLUST".
Toegang kosteloos voor alle bejaarden.

«LEBRU»
Het adres voor U!

Het speciaalhuis voor al Uw lederwaren.

Heeft u een SUEDE- of NAPPAJASJE nodig,
komt U eens vrijblijvend bij ons langs.

Wij verstrekken U gaarne hierover alle gewen-
ste inlichtingen.

Wij hebben een enorme sortering in Reistassen
inj diverse maten en prijzen.

Dames-, Horen- en Kinderportemonnaics.
BEURSJES VANAF / 0,90.

Werkhandschoenen, Autoshawls, ParapIuFp.
Nappa- en Suedoknopen in diverse malen.

Leren suede en nappa knie- en
clleboogbeschermers.

«LEBRU
POSTSTRAAT 12

t.o. Consultatiebureau

»

Speldjes
bn 4 Turkstia beschuit zegels een
SPELDJE GRATIS.

Neemt U eens .proef met onze grote sortering

gebakjes elke dag minstens 25 tot 30 verschil-

lende modellen.

Brood-, Koek- en (CVCEklED
Banketbakkerij 9E I jCRCIl
HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

Een

NIEUW
horloge is een pracht

CADEAU!
Zie de geweldige

collectie bij Uw
HORLOGER

C. ftWfttftgt
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Service èn dicht bij huis!

BEZOEKT

de Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Vanaf 30 april

alle dagen geopend

Gezelligheid ! Sfeer

!

De nieuwste speel-automaten

SCHOONMAAKTIJD!
Verkoop van verf, glas, behang

en huishoudelijke artikelen.

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!

Vraagt vrijblijvend offerte.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 2457

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 .- Tel. 02507 - 2002-



Wij willen

50.000 nieuwe klanten

winnen . .

.

Hieronder vindt u een lijst met

artikelen uit het Albert Heijn- _
assortiment. Vergelijk de AH- ,_ %
prijzen met die van overeen- g jjj

komstige kwaliteitsartikelen. JE
1 %

En zie het verschil

!

'S «
> 5

is

Abrikozenjam Huishoud i—pot

Pindakaas . pot

Luncheon Meat_i.uk 200 gram

Soepballetjes- -blikje

Gebraden Gehakt bukmanen

Margarine. .pakje

Tomatenketchup flacon 340 gr.

Lucifers—*- -pak

Mayonaise. -jampot

Koffiebonen Perla'Americanapak

1.08

l.
10

1.
10

79

l.
19

45

1.
15

31

l.
48

1.
82

CpIOSkoffie Bongo—pot 50 gram

Theezakjes MacQueen- gr. doos

Tafelbeschuit. .rol

Life Platen Kookboek_
292 pa?: (159 in kleur). 600 recepten uic hele
wereld. Uniek boekwerk. Store f 15.- op
PG 416905 t.n.v. Albert Heijn Life Platcn-
Kookbotk Zaandam (of vraag per briefkaart
stortingsformulicr). Franco toezending bock.

m, «. ~ melk/puur

Zware Choc. Repen —7 stuks

100 grams-Ghoc.Repen p. st.

melk/puur/extra bitter

Cacao . 250 gram

ErWtenSOep met worst—l/l blik

Patentbloem. . 500 gram

HaVermOUt Ylugkokend_500 gr.

. , _ (kant en klaar)

Pannekoekmeel pak 200 gram

Maizena. -pakje

., . ... fijn/middel -stukjes

Vermicelli 250mm

Zoute Pinda's— zak 250 gram

Jus d' Orange- -flcs

Schuurpoeder grote bus

Schoensmeer bruin/zwart, doosje

Liebfraumilch 'Ó3--64— nes

Tel op en zie het verschil

l.
98

95

79

152P

1;
25

i*
7©

178

34 31
Prijs

31.5°
in

Enge-
land

l.
40

80

l.
4 '

1.
10

54

64

95

25

41

94

l.
95

52

39

2.
95

jL&r*

•&*M

7S
SS

58
83

69
159

198e

1 WEEKAANBIEDINGEN
«eldig t/m woensdrtR 28 «pril

[aearoni
clIebouKJcs I

5,H'
, AA--

|
jtrunispsik -"*«'

AH-SLASAÏÏSdelcVkerïic .
(!*.*

SPECÜLAAS -
.500pramsrakJW-

69
79

Kom en overtuig u!

Albert
Heijn

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort
en omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,

Kreidler, Mobilette, Kap, N.S.U.

De nieuwe modellen 1965 uit voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Vraagt een proefrit.

.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

Wij vragen Uw speciale aandacht voor de zo
juist gearriveerde FRANSE RACEFIETSEN

tegen uitzonderlijk lage pijs.

Vraagt demonstratie.

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ7,75 p. m.
ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m»

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schclpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

Voor de a.s.

Koninginne- en
Bevrijdingsdag

hebben wij een bijzonder fraaie collectie

feestartikelen
ontvangen, o.a. Biedermaier-, Spaanse- en Hoge
Hoeden, maskers, vlaggen, feestneuzen, lam-

pions, fakkels enz.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321 - ZANDVOORT

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. L. Hoornen*
Zandvoorts enige volledige

rijschool

Mercedes . - NSU Prinz IV - DAF
Opel Vrachtwagen - Vespa scooter

BREDERODESTRAAT 66 TEfuEFOON 4419

MIMOSA! en vele soorten

voorjaars-
bloement
NARCISSEN - TULPEN
KATJES - SERINGEN enz.

BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.
KASTANJETAKKEN
en FORSYTHIA.

Grote collectie

BLOEM- EN GRASZADEN.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUIDS-

Het speciaal-

en GRAFWERK.
Bediening, prtfs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Leerling-verkoopster

gevraagd
bij:

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTF1AAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

Gevraagd:
Flinke hulp

in de huishouding
Goed loon. Telef. 3077.

TE KOOP AANGEBODEN:
wegens overcompleet

COMBI ANTENNE, kan 4/27

en z.g.a.n. BEDRIJFSWASBAK
tsgen elk aannemelijk bod.

_

Snackbar „Harocamo", Kerkstr. 14.

Voor Uw drukwerk;

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wij rüden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 SCHELPENPLEIN 18

Voor Uw STOFZUIGER ,

Electro-Radio Techn. Bureau
J. KEUR

Burg. Engelbertsstraat 64
Tel. 2914

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Voor lange duur en gemak,
LINOLEUM op de trap!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

VOOR UW BADTASSEN-
ZONNEBRILLEN
PARFUMS ENZ.

Drogisterij
BLAAUBOER
Haltestraat 46 - Telef. 2392

Contantzegels

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Krijgt U gasten?
Geen bezwaart

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrïce.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Voor Uw AUTOMATISCHE
WASMACHINE

Electro-Radio Techn. Bureau
J. KEUR

Burg. Engelbertsstraat 64

, Tel. 2914

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

JÜE1 GELDIG IN DE WEEK VAN 21 T/M 27 APRIL 1965 I
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ELK 2e PAK de gruyter

FTSnVAL-ttscurts

1BO,
JS

MET 10% ECHTE KORTING

ELKE 2e gezinsFLES de gruyter

ELK 3e PAK de gruyter

ELKE 2e FLES c: OFJ.TE3

SHAMPOO

£PRUS

>>~ »

MET 10% ECHTE KORTING
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ALTIJD 10% ECHTE KORTING OP ALLE DE GRUYTER MERKARTIKELEN

DE GRUYTER
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Pokken, een voortdurend gevaar!

Pokken, behoort tot de ziekte die

in ons land vrijwel tot het verleden
behoren. In de 17e en 18e eeuw-
was er nog sprake van grote epi-

demieën. : Na de Frans-Duitse oor-
log van 1870 nam de ziekte in ons
land v/eer toe en duizenden sterf-

gevallen waren het gevolg. Daarna
werd men verplicht zich tegen deze
ziekte te vaccineren, zodat de pok-
ken spoedig uit ons land verdween.
Toch kómen in onze tijd zo nu en
dan gevallen van pokken- voor,

zoals b.v. in 1951 in Tilburg.

Een voortdurende waakzaamheid
blijft geboden. De toenemende wel-
vaart gecombineerd met de ontwik-
keling van de moderne transport-
middelen (trein, auto en jetvliegtuig)

hééft tengevolge dat steeds meer'
mensen zich als toerist, zakenman
of deelnemer aan een congres op
reis begeven. Dit betekent dat de
kans bestaat, dat zo iemand in het'

buitenland, waar de pokken nog wel
voorkomt, besmet wordt en de ziek-

te ons land binnenbrengt. Ook be-
staat het gevaar dat buitenlandse
arbeidskrachten, die vooral de laat-

ste jaren in toenemende mate Ne-
derland binnenstromen, de ziekte

importeren.

De gezondheidsautoriteiten in ons
land zijn dan ook voortdurend
waakzaam. Reizigers uit alle landen
buiten -Europa, uitgezonderd de
Verenigde Staten en Canada, moe-
ten een geldig vaccinatiebewijs
kunnen tonen. Immers, iemand die

niet zo lang geleden is ingeënt,

heeft slechts een kleine kans, de

ziekte 'te hebben of te krijgen. Ook
de Wereldgezondheidsorganisatie
doet op internationaal niveau al het

mogelijke om de ziekte een halt toe

te roepen. Zo is bijvoorbeeld een
bewijs vastgesteld, dat pas geldig is,

als daaruit blijkt dat de reiziger

niet langer dan drie jaar geleden

is gevaccineerd of gerevaccineerd.

Regelmatig geeft de Wereldgezond-
heidsorganisatie in Genève per tele-

gram, radio of per telex waarschu-
wingen uit' als ergens in de wereld
een geval van pokken of een epide-

mie wordt geconstateerd. Deze
waarschuwingen worden ontvangen
door de nationale gezondheidsdiens-
ten, de gezondheidsdiensten in ha-
vens en vliegvelden, door schepen
op zee en vliegtuigen in de lucht.

Daarna kunnen maatregelen wor-
den getroffen.

Zonder deze maatregelen zou de
ziekte zich enorm snel verbreiden.

Immers voordat de ziekte uitbreekt,

nadat de besmetting plaats heeft

gevonden, kan de zieke per jetvlieg-

tuig een groot aantal landen hebben
bezocht. De incubatietijd is onge-
veer twaalf dagen. Zodoende kan
de patiënt nog velen besmetten,
voordat tegenmaatregelen kunnen
worden getroffen.

De ziekte is zo oud als de wereld.

Op het gelaat van de mummie van
do Egyptische Farao Rameneses V
kan men nu nog littekens, veroor-
zaakt door poliken onderscheiden.
In 312 na Christus werd Rome door
de ziekte geteisterd en dit was
waarschijnlijk een van de oorzaken
van het verval van het imperium.
In het jaar 675 brak de ziekte in

Ierland uit. Baldwin, Graaf van
Vlaanderen, stierf in 961 aan de
pokken. De kruisvaarders impor-
teerden in 1096 de ziekte in Europa.

Een van de negerslaven van Cortes
bracht in 1520 de ziekte naar Ame-
rika. Drie en een half miljoen
Mexicanen stierven aan de ziekte
en dit maakte de verovering van
Amerika door de Spanjaarden ge-
makkelijker. Gedurende de 17e eeuw
stierven meer dan 60 miljoen Euro-
peanen aan pokken. In Engeland
was het zo gewoon dat de mensen
met pokkenlïttekens rondliepen, dat
de afwezigheid van deze littekens

een kenmerk was, waaraan wegge-
lopen misdadigers herkend konden
worden. Tijdens de Frans-Duitse
oorlog in 1870 teisterde deze vrese-
lijke ziekte het verslagen Franse
leger, 200.000 soldaten werden ziek
en 25.000 stierven.

Het was de Engelse dokter Ed-
ward Jenner, die ontdekte dat door
het inenten met pokstof van de koe
immuniteit tegen meusenpokken kon
worden verkregen. Het eerste werd
in 1769 bij James Phipps de over-
brenging van koepokstof gepro-
beerd. Hij werd later met mensen-
pokstof ingeënt, maar kreeg de ziek-
te niet. De methode van Jenner
werd al spoedig op grote schaal toe-
gepast. In 1872 werd in Nederland
de vaccinatie tegen pokken ver-
plicht gesteld.

In 1963 werden desalniettemin
niet minder dan 100.000 gevallen
van pokken geconstateerd. In India
waren er 60.000 mensen ziek, in
Indonesië 8000, in Pakistan, Kongo
(Leopoldville) en Brazilië elk' meer
dan 5000. Tussen de 1000 en 2000
gevallen kwamen voor bij een aan-
tal Afrikaanse landen - Zambia,
Nigeria, Kongo (Brazzaville) en
Mali. Grote epidemieën braken uit

in Tanganyka, Nepal en Afghani-
stan. Pokken werd voorts geconsta-
teerd in Amerika, Columbia, Ecua-
dor, Peru, Zweden, Polen, Duits-
land, Hongarije en Zwitserland.

Pokken zou verdwijnen als ieder-
een in de gehele wereld ingeënt zou
kunnen worden. Helaas is dit niet

zo eenvoudig, want de wereldbevol-
king telt honderden miljoenen- men-
sen. In de onderontwikkelde gebie-
de zijn de gezondheidsdiensten nog
onvoldoende ontwikkeld. Er heerst
daar een «groot gebrek aan doktoren,
verpleegsters, ziekenhuizen en labo-
ratoria. Deze landen beschikken dik-
wijls over slechte wegen en weinig
telefoons. De mensen zijn vaak an-
alphabeet. Ook komt het "voor dat
nomadenstammen over de nationale
grens trekken, enige tijd rondzwer-,
ven en vervolgens weer terugkeren.
Bovendien hebben deze landen te

kampen met vele andere problemen
op het gebied van de landbouw, in-

dustrie, onderwijs, enz. zodat de ge-
zondheidszorg vaak wel op het 2de
plan geraakt.

Daarom is hulp nodig van de lan-
den die vrij zijn van pokken. De
Wereldgezondsheidsorganisatie doet
reeds veel door de waarschuwings-
dienst tegen besmettelijke ziekten,

het beschikbaar stellen van- deskun-
digen, het oprichten van laboratoria

en het zenden van vaccin. Maar de
W. H. O. kan niet alles doen. Ons
land kan bijvoorbeeld helpen door
vaccin te schenken. De Nederlandse
regering heeft de laatste jaren reeds
verscheidene malen vaccin beschik-
baar gesteld en zal daar ook mee
blijven doorgaan. Het is in het

voordeel van de landen die vrij zijn

van^pijl^kén, dat in de aiidere landen
waar deze ziekte nog heerst, de
p&kKett-'-fHMBfflode-dstQxdt bestreden.
Op deze manier kan men er zeker
van zijn, dat een pokkenvrij land
ook pokkenvrij blijft. Wanneer de
campagne tot uitroeiing van de pok-
ken krachtdadig wordt voortgezet,
dan zal zeker eens het moment ko-
men, dat de gehele wereld gevrij-
waard is van deze vreselijke ziekte.

Daarvoor is echter nodig, dat wij
allen gezamenlijk onze krachten in-
spannen om hulp te verschaffen
waar dat nodig is.

Bfl feest of party,
LEFFERTS dranken erbü!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

TE KOOP: Granieten AANRECHT
met betegelde gootsteen. Lengte ±
1.70 m. Fr. Zwaanstr. 40, telef. 3408.

„VOOR ANKER"
Voor de Zandvoortse bejaarden-

sociëteit „Voor Anker" zal op maan-
dag 26 april in „Zomerlust" de film
„Fanfare" van Bert I-Iaanstra wor-
den vertoond, en een kleurenfilm
van de Floriade.

GEEN GOEDKEURING VOOR
UITBREIDING PLAN „ZUDD"

Bij besluit van 5 maart 1965 heeft
de Kroon uitspraak gedaan in het
beroep van enkele belanghebbenden
te Zandvoort tegen het besluit van
'Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 19 april 1963 tot goed-
keuring van het uitbreidingsplan in
onderdelen „Zuid" van de gemeente
Zandvoort.
De Kroon heeft het goedkeurings-

besluit vernietigd en aan het uit-

breidingsplan alsnog haar goedkeu-
ring onthouden.

Zij overwoog daarbij, dat de ver-
wezenlijking van dit plan, dat be-
treldring heeft op het stuk duinter-
redn, gelegen tussen de bebouwing
aan de zuidzijde van. Zandvoort en
de duinen van het Amsterdamse
waterwingebied, gepaard zal gaan
met verlies van natuurschoon en
recreatieterreinen. De Kroon meent
dat een aantasting van deze gebie-
den slechts bij gebleken noodzaak
verantwoord is.

De bouw van een nieuw raadhuis,
v/aarvoor aanvankelijk een terrein
in dit plan was gereserveerd, zal

echter elders in de gemeente plaats
vinden. Verder is de behoefte aan
het stichten van 4 flatgebouwen in
het oostelijk gedeelte, van het plan,
naar mening van de Kroon, evenmin
komen vast te staan.

Tenslotte is het haar gebleken dat
het gemeentebestuur overweegt de
ruimtelijke ordening van Zandvoort
in haar geheel opnieuw te bezien,
waardoor het eveneens onzeker is

geworden of de bestemming „in
hoofdzaak woningbouw" van de ter-
reinen in het westelijk deel .van het
plan zal worden verwezenlijkt.
Onder deze omstandigheden acht

do Kroon een verantwoorde afwe-
ging van belangen niet mogelijk,
zodat zij aan het plan alsnog haar
goedkeuring heeft onthouden.
Van de zijde van het gemeentebe-

stuur wordt nog medegedeeld, dat
het door. de huidige stedebouwkun-
dige van de gemeente Zandvoort,
Dr. Ir. C. Th. Nix, ontworpen nieu-
we plan „Zuid" vermoedelijk in de
loop van dit jaar aan de gemeente-
raad ter vaststelling zal worden
aangeboden.

Ingezonden
Buiten verantwooi ding der redactie.

Meneer de Redacteur,
Naar aanleiding van de reactie

van Mevrouw Blankendaal op het
doen on laten van nozems en bro-
zems in onze gemeente en het daar-
oi3 gevolgde schrijven van Zr. A.
Zwemmer, die een bepaalde geeste-
lijke hulp voor deze groep sugge-
teert, zou ik gaarne willen wijzen
op een initiatief te Apeldoorn,
waar een bromfieïs-racèbaan ge-
opend werd en de verwachting uit-

gesproken dat als elders deze banen
geopend werden, de bromfietsraces-
sport gediend kou worden.
Misschien ligt hier een weg voor

het Gemeentebestuur om de tot

standkoming van zo'n baan te be-
vorderen, o.g. binnen het circuit. De
Zandvoortse sportverenigingen c.q.

de Zandvoortse Motorclub zouden
wedstrijd- en oefeiitijden schema's
kunnen organiseren. Mogenlijk heb-
ben de Zandvoortse Brozems ook
initiatieven.

Hoogachtend,
C. J. Versteege

JEUGDSPORT
Mede doordat het sportinstituut

„Ebing" in een ander lokaal is on-
dergebracht wordt de jeugd tot 15

jaar een unieke kans geboden.
Diegenen, met enige aanleg voor

trampoline, langematspringen enz.
kunnen in ieder geval tot de zomer-
vakantie gratis de lessen volgen.
Deze lessen worden gegeven op

woensdagavond na 6 uur in gebouw
„Dé Witte Zwaan", Dorpsplein 2.

WILHELMINASCHOOL
Zaterdag 10 april groot feest voor
de Wilhelminaschool. Ondanks de
regen ging de wandelrally toch
door. 125 kinderen gingen welge-
moed op pad. De deelname was
vanaf klas 3.

Na eerst op school een theoreti-
sche tent gedaan te hebben, nu de
praktijk. Hulde aan de oudercom-
missie, die dit met hulp van o.a. de
politie te Zandvoort, de verkenners,
de Caltox en 't personeel van de
school fantastisch had geregeld.
Nadat de kinderen hun tocht be-

ëindigd hadden, onderweg werd nog
snoep uitgedeeld, (gekregen van
Caltex en Maple Leaf) gingen ze
naar Zomerlust. Eerst hun ingevul-
de kaarten inleveren en toen naar
de grote zaal, waar limonade en
zoutjes al op hen stonden te wachten

Terwijl de staf aan 't rekenen
sloeg, kregen de kinderen een span-
nende film, waar ze erg van geno-
ten. Hierna met elkaar gezongen en
als 'klap op de vuurpijl, met elkaar
aan tafel om van een echt kinder-
diner te genieten (patates frites, ap-
pelmoes, worst en een sorbet toe).

Kunt U zich de vreugde en 't ple-
zier van de kinderen indenken!
' Was een waar feest.

Na 't diner uitreiking van de prij-

zen, er was in 5 groepen gelopen en
voor elke groep was er een 1ste en
2e prijs en wel een echt bekertje
en een medaille.
Groep 1: 1. Paul Koning, 2. Luuk-

je v.d. Does. Groep 2: 1. Margaretha
Bos, 2. Karin Felderhof. Groep 3:

1. Theo Volwenk, 2. Ewoud Valk.
Groep 4: 1. Marjo Fijma, 2. Kees v.

Dongen. Groep 5: 1. Erly Egas, 2.

George Faber.
De poedelprijs, beschikbaar ge-

steld door Zomerlust werd gewon-
nen door Mieke Visser en Hans
Bartels. Allen gingen hierna voldaan
naar huis, ze hadden een heerlijke

dag gehad.
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Viering bevrijdingsdag
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Etalagezoekwedstrjjd.
Eeii groot aantal winkeliers heeft

zich bereid verklaard dei etalage
van liun winkel voor deze wedstrijd
beschikbaar te stellen. De winke-
liers worden verzocht het betreffen-
de artikel van 29 april tot en met
5 mei in de etalage uit te stallen.

Voor de kinderen, die aan de wed-
strijd meedoen, zijn deelnemersfor-
mulieren verkrijgbaar aan de kiosk
van „Touring Zandvoort" en wel
vanaf woensdag:, 28 april.

Tot zaterdag 8 mei is er gelegen-
heid de ingevulde formulieren te

deponeren in een bus, die overdag
bij de kiosk van „Touring Zanvoort'
zal zijn geplaatst.

De namen van de prijswinnaars
en -winnaressen zullen zo spoedig
mogelijk worden bekend gemaakt
in de plaatselijke bladen en aan het
raam van bovenbedoelde kiosk.
De prijzen bestaan uit waarde-

bonnenj alleen inwisselbaar bij de
deelnemende winkeliers. De hoofd-
prijs is f 50,—. Verder worden 4

prijzen van f 25,—, 15 van ƒ 10,

—

en 20 van ƒ 5,— beschikbaar gesteld.

Routes van de optochten e.d.

Er is in overleg met de politie

getracht routes op te stellen, die
hier en daar misschien iets afwij-
ken van die welke gewoonlijk wor-
den gevolgd. Dit is gedaan om ook
ingezetenen uit andere woonwijken
eens de gelegenheid te bieden de
optochten en marsen gade te slaan.

30 april (Koninginnedag)
± 20 uur. Feestmars van de

IJmuider Harmonie van „Het Huis
in de Duinen" naar het Raadhuis-
plein, via de Zandvoortselaan, Haar-
lemmerstraat, Hogeweg, Oranje-
straat, Haltestraat, Schoolstraat en
Tramstraat.

5 mei (Bevrijdingsdag)
10.30 uur Mars van „Die Tambou-

rijnen van die Stadt Eijndhoven"
van het Badhotcl naar het sport-
terrein van Lennepweg.
Heen: Seinpostweg, Hogeweg, Oran-
jestraat, Haltestraat, Vondellaan. •

Terug: Vondellaan, Haltestraat,
Kostverlorenstraat, Tolweg, Frans
Zwaanstraat, Vinkenstraat, Mussen-
pad, Fazantenstraat, Frans Zwaan-
straat, Cort van der Lindenstraat,
Groen van Prinstererplein, Maris-
straat, Thorbeokestraat, Seinpost-
weg.

14.00 uur Gecostumeerde en alle-

gorische optocht.
Beginpunt: Julianaweg bij Geref.

Kerk en verder Julianaweg, Regen-
tesseweg, Wilhelmlnaweg, Konin-
ginneweg, Kostverlorenstraat, Zee-
straat, Burg.Engelbertsstraat, Hoge-
weg, Oranjestraat, Grote Krocht,
Dr. C. A. Gerkestraat, Tolweg,
Kostverlorenstraat, Wilhelminaweg,
Julianaweg, eindpunt bij Ger. Kerk.
± 15.30 uur Mars van „Die Tambou-
rijnen van die S'adt Eijndhoven"
van Badhotel naar Grote Krocht.
Heen: Seinpostweg, Hogeweg, Wes-
terparkstraat, Marnix van St. Alde-
gondestraat, Brederodestraat,
Terug: Grote Krocht, Oranje straat,

Hogeweg, Seinrostweg.
20.30 uur Fakkel- en lampionop-

tocht voor de kinderen. Nic. Beets-
laan, van Lennepweg, Sophiaweg,
Julianaweg, Emmaweg, Koninginne-
weg', Hogeweg, Oranjestraat, Tram-
straat, Oosterstraat, van Ostade-
straat, Koninginneweg, Koningstraat
Eindpunt: Zwarte Veld.

21.00 uur Mars van „Die Tambou-
rijnen van die Stadt Eijndhoven"

van Badhotel naar Grote Krooht.
Seinpostweg, Hogeweg, Oranjestraat
Grote Krocht.

Tentoonstelling
„Bezetting en Bevryding"
Deze tentoonstelling, die van 28

april tot en met 4 mei in het Ge-
meenschapshuis zal worden gehou-
den is voor ieder gratis toegankelijk.
Van alle kanten, ook van de bur-
gerij, is zeer veel medewerking ont-
vangen bij de beschikbaarstelling
van hot nodige materiaal, waarvoor
het comité gaarne zijn erkentelijk-
heid uitspreekt. Vooral ook- de jon-
geren zal deze tentoonstelling een
beeld kunnen geven van deze kri-
tieke jaren in onze geschiedenis.
De tentoonstelling zal geopend zijn:
's avonds van 8 tot 10 uur, zaterdag
1 en zondag 2 mei bovendien 's mid-
dags van 3 tot 5 uur.

4^
TRANSISTOR;

"

Schuilenbur
GROTE KROCHT 5 '7

V

TEL: 2974 ZPNOV0ORT

van proef ook in de maanden mei
en juni worden voortgezet, en wel
's maandags en vrijdags van 2 tot
5 uur in de Calvijnzaal van de Ge-
reformeerde Kerk aan de Juliana-
weg alhier.

Het bestuur vestigt de speciale
aandacht van de leden van „Voor
Anker" op de feestmiddag, die het
Plaatselijke Comité Viering Bevrij-
dingsdag 1965 op 5 mei om 2 uur
organiseert in Hotel De Schelp.
Men moet hiervoor tevoren kaar-

ten halen bij de afdeling Bevolking
op het raadhuis (ingang Haltestraat)
elke dag vóór half één.

K. J. C. „NOORD"
1. H. Bol 5018
2. J. Rijbroek 4969
3. Mevr. Paap 4913
4. Mevr. v. Norden 4879

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslag zaterdag 17 april 1965:
Kinheim 4 - Zandvoortm. 2 0-13

Uitslagen maandag- 19 april 1965:
Zandvoortm. - Ultrajectum 2-0
Zandvoortm. 8 - Renova -6 3-3
Zandv.m. 10 - O.Gezellen 8 3-2

Programma zondag 25 april 1965:
Alkmaar 3 - Zandvoortm. 2 12 u.

Junioren:
Vitesse '22 - Zandvoortm. 12 u.

E.D.O. e - Zandvoortm. e 9.45 u.

VOOR ANKER" IN KEUKENHOF
Circa 140 leden van de Bejaar-

densociëteit „Voor Anker" brachten
dinsdagmorgen een bezoek aan Keu-
kenhof. Hoewel de temperatuur niet
bepaald zomers was, hebben de be-
jaarde leden van deze gemeenschap
op deze rustige morgen na Pasen
zeer genoten van het onvergetelijke
schouwspel, dat door de talloze
vormen en prachtige kleuren der
honderdduizenden bloeiende bolge-
wassen wordt geboden.
Aan het eind van deze frisse,

dooh genotvolle morgen had de heer
P. Waterdrinker de attentie de be-
jaarden in Zomerlusfc een bord soep
aan te bieden.
Het bestuur van „Voor Anker"

deelt nog mede, dat de gewone so-
ciëteitmiddagen dit jaar bij wijze

H
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Langs de vloedlijn

De vrijheid is het kostbaar-
ste bezit dat we hebben.
Laten we er daarom zuinig

op zijn.

Mark Twain (1835-1910).

De bevrijding
Op vrijdagavond 4' mei 1945 be-

vond, ik mij, - na een emotievolle
dag, die vol was van de meest wil-

de geruchten, in een kelder van een
leegstaande woning achter het huis

van de heer Henk Bos sr. de rijwiel-

handelaar aan de Grote Krocht,waar
we een bespreking hadden voor de
samenstelling van het laatste num-
mer van het dlegale blad „De Klei-

ne Patriot". We werkten er bij kaar-
sen en een petroleumlamp en maar
heel weinigen waren met deze kel-

der in het leegstaande huis, waar
onze imitatie-drukkerij, tokenafde-
ling enzovoort, gevestigd was, be-
kend. Wanneer er ooit een stand-
beeld in Zandvoort zou worden op-
gericht voor de man, die iri de be-
zettingstijd zeer veel voor de goede
zaak betekend heeft, dan zou ik per-

soonlijk voorstellen een standbeeld

te maken van rijwielhandelaar Henk
Bos sr. Ik heb nooit een man ont-:

moet, die ons in alles zozeer ter wille

was, daarbij niet denkend aan ge-

vaar voor zichzelf en zijn gezin als

deze Henk Bos. Ook heb ik nooit

iemand ontmoet, die zijn afkeer

,van de bezetter zó brutaal liet blij-

ken. We hebben wel bij hem in de
huiskamer gezeten midden op de

dag met soms meer dan vijftien man
bij elkaar, om te luisteren naar een
uitzending van Radio Oranje. Zijn

toestel had hij nooit ingeleverd, het

stond voor een ieder zichtbaar in de
kamer en wat kon hij enthousiast

zijn, wanneer er weer goede berich-

ten doorkwamen. Hij hielp ons.^

waar hij helpen kon en dacht daar-

bij nimmer aan zichzelf. Ik herin-

ner mij nog als de dag van gisteren

dat ik op een morgen midden in de
oorlog, - het zal. begin 1944 zijn ge-

weest - bij hem was in zijn werk-
plaats, waar hij een fietswiel stond

te spaken; Er kwam een Feldwebel
binnen met een fiets op luchtban-
den,.:toèn_w« •die al. lang. nietmeer
hadden 'en het 'met houten .-banden

moesten stellen of gewoon op de
velgen reden. Die Duitser had een
lekke band en op hoge toon ver-

zocht h?j, deze onmiddellijk te ma-
ken. De heer Bos keek eens over
zijn schouder en zei toen: „Zet dat

ding maar neer, wanneer ik tijd

heb, zal ik 'em maken." Dat was
niet naar de zin van die Duitser,

die op de reparatie wilde wachten.
Hij wilde waarschijnlijk grappig
zijn eri zei: „Was wollen Sie: Krieg
oder reparieren?" ,Krieg' zei de heer

Bos onverstoorbaar en ging door
met z'n werk. Ik hield m'n hart

vast, wat de Duitser zou antwoor-
den, maar deze bleek door dit ant-

woord zeker -wat uit het lood ge-
slagen, want hij begon te lachen en
vroeg daarop deemoedig, wanneer
hij de gerepareerde fiets kon terug-
krijgen/ „Morgen früh" zei de heer
Bos en de Duitser af. „Is die vent
belazerd" zei Henk Bos, „eerst onze
fietsen jatten en. dan nog haast met
de reparatie ook". Een dergelijke

houding tegenover de bezetter zou-

den maar heel weinigen hebben
durven aannemen, maar Henk Bos
had er maling aan. Hij betekende
voor ons een van die stille werkers
op de achtergrond; die voor ons
van de allergrootste betekenis is

geweest en daarom wilde ik dit in

dit artikel over de bevrijding nog
eens extra naar voren "brengen.

Het was me anders' het dagje wèl,

die vrijdag de 4de mei 1945. De ge-
hele dag door had het al gegonsd
van de geruchten dat Duitsland vol-
ledig, had gecapituleerd, doch zeker-
heid bestond 'er nog allerminst. In
die nacht van vrijdag op zaterdag
voltooiden we het bevrijdingsnum-
mer van ons ilegale blad „De kleine
Patriot" het werd nummer 173. Via

„WURF-PRAET"

WÜLLTJM v.d. WÜRFF:
„Wat zallr: we feeste,

de kommende daege!"

onze ontvanger, die wegens gebrek
aan electriciteit werd beluisterd
met behulp van een kristal instal-

latie, konden we - zij het met moei-
te - het volgende bericht opnemen:
„De Duitse strijdkrachten in Neder-
land, N.W. Duitsland, Denemarken,
met inbegrip van de Wadden-eilan-
den, Sleeswijk Holstein en Helgo-
land hebben zich onvoorwaardelijk
overgegeven. Het aantal daarbij be-
trokken "soldaten bedraagt 1 miljoen
man. Grosz-Admiral Dönitz, opper-
bevelhebber .der Duitse strijdkrach-
ten heeft verklaard, dat het voort-
zetten van de strijd tegen Westelijke
mogendheden zinloos is. Aangezien
de regeling der capitulatie nog enige
tijd vorderen zal, wordt de bevol-
king van het bevrijde gebied in haar
eigen belang aangeraden zich van
elke demonstratie te onthouden. De
Duitse commandanten in West-Ne-
derland hebben namelijk nog niet

allen het bevel tot capitulatie door-
gekregen. Over de v/ijze van over-
gave wordt nog onderhandeld. Ra-
dio Oranje zal heden (zaterdag-
avond) een kwartier extra zendtijd
hebben en dus uitzenden van 8.15

tot 8.45 uur. Om 8 uur zal H.M. de
Koningin voor radio „Herrijzend
Nederland" zich met een toespraak
richten tot de Nederlandse bevol-
king".

' Hoe zaterdag 5 mei verliep, werd
reeds

-

in mijn vorige artikel verteld
door onze gemeentesecretaris, de
heer W. M. B. Bosman. De Duitsers
in Zandvoort konden de capitulatie

maar niet aanvaarden. Vlaggen wer-
den uitgestoken, later weer inge-
haald doch tenslotte in do late mid-
daguren bleken opeens alle Duit-
sers verdwenen en toen was het hek
van de dam. De bevolking kwam
de straat op. Met bijlen en hamers
werden alle borden en pijlen, die
herinnerden aan alles wat " Duits

: was; aan splinters geslagen. De pijl

"„Ortzcömmandahtur" het bord. „Zurn"
Wehrmachtsbefehlhaber" en" vele
anderen. De stemming werd steeds

meer uitgelaten en spontaner. Er
werd gezongen en gehost. Jongelui
verschenen op straat met gitaren

en andere muziekinstrumenten. Op
het Raadhuisplein ontstond spontaan
een compleet openlucht bal on in

Zornerlust werd het kringhuis van
de N.S.B, ondersteboven gehaald.
Boeken en beseheiden en alle N.S.B,

attributen werden op straat gegooid
en onder luid gejuich verbrand. Tot
diep in de nacht werd dit eerste

bevrijdingsfeest in Zandvoort voort-

gezet.

Op zondag 6 mei bracht ik met
enkele anderen een bezoek aan de

grote bunker naast de Strandweg.
Alles bleek verlaten en alles wees
er tevens op, dat déze aftocht in

grote haast had plaats gehad. On-
danks het feit, dat de lopen dei-

enorme kanonnen nog dreigend naar
zee gericht waren, ademde alles vrede
en rust. Het was een welhaast on-
wezenlijke sfeer en maar heel moei-
lijk konden we het als een werke-
lijkheid aanvaarden dat aan de ja-

ren geduurd hebbende spanning,
ellende en verdriet nu plotseling

een einde was gekomen en dat we
ons dienden over te schakelen naar
het werk van vrede • en wederop-
bouw onder weer normale omstan-
digheden. Het klinkt misschien wat
vreemd wanneer ik zeg, dat er toch
een zekere heimwee was naar de
afgelopen jaren, waarin ondanks
steeds loerende gevaren zulke hech-
te banden werden gesmeed, jaren

waarin we leerden op elkaar aan
te kunnen, te helpen en elkaar bij

te staan. Die- bezettingsjaren ble-

ken, achteraf bezien, onze slechtste

jaren nog niet-en van grote waarde
te zijn geweest voor ons verdere
leven. Zondag 6 mei verliep verder
vrij rustig. Alleen des avonds her-
haalden zich op het Raadhuisplein
dezelfde tonelen van de voorafge-
gane zaterdagavond, zij het nu in

een wat bezadigder stemming.

Op maandag 7 mei rolden tegen
hot middaguur de tanks met Cana-
dezen ons dorp binnen. Via de
Zandvoortselaan en . Haarlemmer-
straat. Bij de R.K. Kerk werd de
eerste tank verwelkomd door de
heer J. M. Bantjes, die de Canade-
zen een welkom toeriep namens de
bevolking. Op het Raadhuisplein'
sprak .vervolgens, staande op de
Raadhuistrap, de heer A, J. van der
Waals onze bevrijders toe. Héél.
Zandvoort was op de been. Het bin-
nenrollen van de 'tanks werd een
ware zegetocht. . Begeleid door ' een
uitgelaten bevolking trokken de
troepen door de Haltostraat. Vrou-
wen on meisjes zaten boven op de
tanks on de Canadezen deelden met
gulle hand chocolade en sigaretten.

Het bivak werd opgeslagen langs
de Wilhelminaweg en directe omge-
ving c n bood in de . avond met de
daarop brandende verlichting een
onvergetelijk schouwspel.
We waren die avond te gast bij

een aantal Canadezen, We aten meat
en vegetable, rookten Engelse siga-

retten en dronken bier en whisky.

Hoe was de wereld plotseling ver-

anderd. Hoe openden zich op dat

moment zonnige en nieuwe pers-
pektieven, waarnaar we zo hunker-
rend hadden uitgezien, doch op het
ogenblik, dat ze werkelijkheid gin-

gen worden, te mooi leken om waar
te zijn. Een periode van vijf ver-
schrikkelijke jaren lag achter ons,

een periode, die gerekend mag wor-
den als een der meest tragische in

de geschiedenis van onze gemeente.
De bezetting had een einde geno-
men, de bevrijding was gekomen.
Maar het heeft v/eken, ja maanden
geduurd eer deze omschakeling zich

ook diep in ons binnenste geheel

had voltrokken. Er was té veel ge-

beurd in deze vijf jaren dan dat we
dit zo maar opeens van ons konden
afschudden en naarmate de tijd ver-
liep werden we er telkens opnieuw
aan herinnerd, dat de eenheid, die

in de bezettingstijd zo merkbaar
was, meer en meer verwaterde,
naarmate de mensheid zich aan de
nieuwe omstandigheden ging aan-
passen en deze eenheid blijf ik mij

altijd herinneren als degdede zijde,

die ongetwijfeld deze bezettingstijd

heeft gehad. K.

HERDENKING GEVALLENEN
Dinsdag 4 mei zal ook in Zand-

voort de nationale dodenherden-
king plaatsvinden.
Volgens de geldende richtlijnen

zullen op die dag van 18 uur tot

zonsondergang van ' alle openbare
gebouwen en particuliere woningen
do vlaggen halfstok worden gehan-
gen. Om 19.25 uur vangt do „stille

tocht" aan, waaraan ieder kan deel-

nei.-en. Van 19.45 uur af tot 30 se-

conden voor 20.00 uur zullen de
kerkklokken luiden.

Van 20.00 uur af tot 2 minuten
daarna zal op de herdenkingsplaats
volkomen stilte in acht worden ge-

nomen. Aan de burgerij wordt ver-

zocht deze plechtige stilte overal en
algemeen te betrachten.
De v-reg naar de plaats der her-

denking zal te voet en in volkomen
stilzwijgen worden afgelegd. Vlag-

;: gen 'en vaandels worden niet mee-
gevoerd. Het brengen van een een-

voudige bloemenhulde op de plaats

der herdenking is echter toegestaan.

Het is voorts gewenst, dat deze

avond van 19 uur af geen openbare
vermakelijkheden plaatsvinden en
alle vcrkoopiokaliteitenzijn gesloten.

Nu het gebouw „Monopole" niet

beschikbaar is, zal ditmaal vooraf-
gaande aan de „stille tocht" in het

gebouw van de R.K. kerk, van
19.00 tot 19.25 uur een herdenkmgs-
samenkomst worden gehouden,
waarin Ds. C. de Ru het woord zal

voeren. Verder werkt hieraan mee
het Zandvoorts Chr. 'Kinderkoor, o.

l.v. Chris Gastel. Aan het orgel Lau-
rens Stuifbergen te Haarlem.

Bij het verlaten van het kerkge-
bouw zal een collecte worden ge-

houden ten bate van het plaatselijk

comité „herdenking gevallenen".

Bij het monument in het Vijver-

park zal ter afsluiting van de plech-

tigheid aldaar worden gezongen
door leden van het Zandvoorts
Mannenkoor en van het R.K. Ge-
vangeniskoor te Haarlem.

EXTRA ATTRACTIE OP 5 MEI
Bevrijdingsdag kan 's avonds in

het centrum van het .dorp nog een
feestelijke attractie worden ver-

wacht, die men zeker niet mag mis-
sen. Zij zal op een gegeven ogen-
blik kort' van tevoren via luidspre-

kers worden aangekondigd.
Men houde hier dus rekening mee.
Comité „Viering Bevrijdingsdag"

TIJDELIJKE .

VERKEERSMAATREGELEN
De hoofdinspecteur, korpschef van

politic te Zandvoort maakt bekend,
dat ter gelegenheid van de 5 mei-
viering de volgende tijdelijke ver-
keersmaatregelen zullen worden ge-

nomen. Een algemeen inrijverbod

voor: 1. Grote Krocht; 2. Oranje-
straat; 3. Kleine Krocht; 4. Halte-
straat het gedeelte .tussen de School-
straat en het Raadhuisplein; 5. He7
renstraat; 6. Kosterstroat; 7. Kerk-
plein. Voor genoemde straten en
weggedeelten geldt vanaf 4 mei te
24' uur een algeheel wachtverbod.
Bestuurders van voertuigen worden
dan ook verzocht om op genoemde
datum hun voertuigen elders te

plaatsen. Het afgezette dorpsgedeel-
te, bestemd voor festiviteiten, is al-

leen toegankelijk voor voetgangers.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Angelique Marie Jeannctte

d. van G. Timmermans en F. G. L.

I. Réthans.
Ondertrouwd: Hendrik Cordes en
Johanna Maria Kprstenbroek.

.

Gehuwd: Dick ter Heijden en Jaco-
ba Dina Failé. Nanning Ary dé
Wit en Maartje Koning. Hans
Joacim Puschmann en Miriam
Liduina Vosse. Johannes Smit en
Cecilia Klarenbeek. Johannes Pe-
ter Nijssen en Carla Helena
Sdioorl. Korstiaan Verkade en
Jakobia Theresia Kerkman.

Overleden: Dina Dompeling, oud 75

jaar, gehuwd geweest met GA.
W. ten Velden.

Auto huren

f 3f
" per dag

Model 'C4 en '65.

Taunus, Sitnca, V.W. de Luxe

DE SCHELP
TEL. 4781

'i Maandags gesloten.

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand mei
elke vrijdag:, zaterdag en zon-

en feestdagen:

Het populaire T.V.-Radio
Dans- en Showorkest

Hans Overmeer
met zijn

Holland-kwartet

Kerkplein Raadhuisplein Haltestraat

5 mei

^pandvoortse

Vinder-nemers

Manifestatie

'65

Kerkplein Raadhuisplein Haltestraat

§mmm
Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

te.KBQWfa

Dranken bestellen? OAfjO
Brokmeier bellen! L\J\jL

V kunt toch nok rekenen en

vergelijken !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en gehaald ufo

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

Ook voor stoppage

Beter slaagt

U bij

//

Stationsplein 15 - Telef. 3346

voor:

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 • Haltestraat 57 Zandvoort

8»rie

1964

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote . keuze ' in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 189,— ƒ 99,-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

BodUoUl Het nieuwste hotel aan de kust

Boulevard Paulus Loot 1, Tel. 4941

Casino-
Dagelijks geopend
van 17 tot 2 uur.

Karl-Heinz Dörr Trio
in de Wiener Bonbonnière.-

Saturne trio
Vrijdag - Zaterdag - Zondag

Entertainment Wim Landman
in Indonesische zaal Maandag t.m. donderdag.

Iedere vrijdagavond : „SATUXNE-SURPRISE".
Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bel.

t/ft» de nieuwste

modelcapseU
modellen '64-'G5

SALON DE COIFFURE

«lfaow*e>»
Haltestraat 63 - Telef. 2214

Radiatoren en
Plintverwarming

/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L. Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

r~
HOTEL 80UWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele Jaar geopend

Van 30 april t.m. 6 mei
iedere avond 8.30 uur:

Het Italiaanse orkest

Elio Novel

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

Les Eyners
Acrobatisch komisch duo

Los del Alcazar
Spaans danspaar

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma .



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

J. KEURElectro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef.-2914^1T;1 I

Betaling desgewenst in overleg

Moederdag . . . Bloemendag!

Bloemenmagazijn „ERICA"
Firma C. G. A. Cassee - Anno 1908

Tramstraat (achter het oude postkantoor)

n wettewinkel

N.V. IJzerhandel „Zandvoort"
Swaluëstraat 9 - Telefoon 2418

MaaYKwmi

FOTO
biedt U een grote kollektie

Kodak - Agfa - Yashica - Voigtlander

KERKSTRAAT 29-31 TELEFOON 2513

Als U onze etalage ziet
Bekijkt U nog 't kwart gedeelte niet
Van onze enorme rookwaar-sortering
De keuze bij Botman vindt steeds

.* (groter waardering.

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Op de bevrijdingsdag
wordt er een FEESTMARKT gegeven!

Ook de FA. NOOY doet mee
en of....!! en hoe....!! en wat....??

Overtuigt U van de TEXTIELWONDEREN.
Voorbeelden? o.a.:

DAMES NYLONS SLIPS 65 et.

DAMES SCHORTJES ƒ1,—
DAMES DUSTERS ƒ5,95

DAMES BADPAKKEN ƒ1,95

enz. enz.

NOOY
ZAN DVOORT

Geknipt
voor de zomer
TERLENKA COSTUUMS in de nieuwste dessins

en modellen van ƒ 109,— tot ƒ 149,

—

TERLENKA PANTALONS, een grote verschei-

denheid in kleuren en modellen

van ƒ26,— tot ƒ49,—

SPORTCOLBEL.TS en BLAZERS
in vele variatios - van ƒ 39,— tot ƒ 89,

—

REGENJASSEN (ook in Trench coat model)

van ƒ 39,— tot ƒ 112,—

Een enorme sortering OVERHEMDEN en

SPORTSHIRTS van ƒ7,90 tot ƒ24,50

Vele soorten pulovers, truien, pulpolo's etc.

Verder brengen wij U een ruime sortering in:

KAKI PANTALONS, CHINO PANTALONS,
SPIJKERBROEKEN, SPORTJACKS,
SHORTS, SJAALS, DASSEN en SOKKEN,
in de nieuwste variaties in kleur en model.

i fWIJ BRENGEN U DE GROOTSTE KEUS'"
TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN!

&&éc*-4*
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3136

onder auspiciën van het Plaatselijk Comité
Viering Bevrijdingsdag 5 mei 1965 in de

R.K. kerk aan de Grote Krocht, MAAN-
DAG 3 MEI a.s. 's avonds van 8 tot 9 uur.

Medewerkenden zijn het R.K. Kerkkoor „Sint
Caecilia", het Hervormd Kerkkoor, het Geref.
Kerkkoor, de Arbeiderszangvereniging „De Stem
des Volks" en leden van het Zandvoorts Man-
nenkoor, die &emeenschappelijk zullen optreden.

Sopraan: ANNETTE DE LA BIJE.

Orgelbegeleidingen:
LAURENS STUIFBERGEN te Haarlem.

Algehele leiding: "

c'hr. H. BLEICKENHORST, te Amstelveen.

Programma en tekstboekje worden bij de ingang
van het kerkgebouw uitgereikt.

«LEBRU»
Het adres voor U!

De kleine winkel met het grote assortiment!

Wij hebben leuke geschenken voor MOEDER-
DAG, o.a.:

Suède of Nappa jasje Prachtige Nylons
Parapluïe's

Fortemonnaie's

Shawls

Handschoenen
Rijbewijsetui's

«

Nappa pullovers

Boodschappentassen

Reistassen

Nappa bcursjes

Make up tasjes

LEBRU»
POSTSTRAAT 12

t.o. Consultatiebureau

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdschr. 5 et; tapijt 7 et; gonje en gewatt.deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 c; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wy ztfn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E. Klok
Bakcnessergracht 93 - Tel. 02500
geen gehoor Zandvoort: 3763)

16261 (bü
Haarlem

9 mei: Moederdag
Geef moeder een goede ZONNEBRIL of

POLAROID ZONNEBRIL, of 'n zonnebril

op sterkte van moeders bestaande bril.

Grote sortering:

Zonnebrillen .

.

Polaroid zonnebrillen
Brilmonturen
Briletui's

Leesglazen
Thermometers
Barometers
Brilkettingen
Toneelkijkers

OPTIEK - STAALWAREN „

Opticien A.G. SLINGER
Gedipl. opticien

Leverancier alle Ziekenfondsen.

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Telef. 4395

Huishoudscharen
Nagelscharen
Borduursoharcn
Manicuresets
Kartelscharen
Nat;eilanden
Eoltschaafjes
Pincetten
Nagelvijlen

Moederdag nadert
De FA. NOOY brengt artikelen, waar moeder
zeer blü mee zal zgn.

Mag altijd geruild worden!

ROKKEN - BLOUSES - VESTEN - PULL-
OVERS - ZAKDOEKEN - SHAWLS - PYAMA's
ONDERJURKEN enz. enz.

N£fO Grote Krocht

NWw ¥ Kerkstraat/T^iorbeckestraat

Wegens uitbreiding Touring Zandvoort moest
onze show-etalage, die jaren,.en jaren een ver-
trouwd beeld was 'in Zandyoort, verdwenen.
Echter is z\j niet geheel verdwenen, doch ge-
plaatst op het Kerkplein, naast Automatiek Van
Houten. Zo uit de Kerkstraat loopt V er tegenop.
Alyd iets nieuws, altijd iets aparts! Wy zün zo-
veel stappen voor, zo dat het hollen is geblazen!

De raad bijeen
De Zandvoortse gemeenteraad ver-
gaderde dinsdagavond onder voor-
zitterschap van wethouder Kerkman
wegens vakantie van do burgemees-
ter.

Het Koninklijk besluit om het
uitbreidingsplan Zuid niet goed te
keuren werd door de heer van der
Werff toegejuicht, hoewel de heer
Slegers bevreesd v/as, dat dit be-
sluit veel verwarring bij de inwo-
ners heeft gesticht. Blijft, het duin-
gebied nu wel of niet recreatiege-
bied?
Wethouder Lindeman meende, dat

er een groot misverstand heerst.
Afgewezen is het oude plan. Daar-
voor komt echter m de plaats het
plan Nix, dat nog moet worden be-
handeld en dat zal inhouden de
bouw van ongeveer 1400 woningen
voor ong. vijfduizend personen en
niel voor 15.000 zoals beweerd wordt.
Ook wethouder Kerkman stelde

vast, dat in Zandvoorl-Noord niet
voldoende grond aanwezig is. In
Zuid is bedoeld een ruimere bebou-
wing en hiervoor bestaat bij de in-

woners veel animo. Het ..oude" plan
zal door een nieuw plan worden
achterhaald. Trouwens, zo stelde de
voorzitter vast, in het streekplan is

het bedoelde gebied als bouwter-
rein aangewezen!
De aankoop van een GMC-kip-

auto voor de dienst van publieke
werken voor een bedrag van
ƒ20.000 had nogal wat voeten in de
aarde: De; heren Gosen en Koning
waren nogal bevreesd om een twee-
de handswagen (uit een dump af-

komstig) aan te schaffen, doch de
horen van Duijn en Slegers - aan-
vankelijk huiverig - waren vol ver-
trouwen in verband met een keu-
ringsrapport.
Wethouder Lindeman stelde vast

dat nieuw zo'n wagen niet te koop
is. ƒ 20.000 is niet te 'hoog. De huidi-
ge GMC was .ook 2e hands en loopt
ook al negen jaar mee. De raad ging
met het voorstel accoord.
Eet herstel van twee wegen en 3

parkeerterreinen voor een bedrag
van ƒ 201.000 was wel in de com-
missie publieke werken, maar we-
gens het spoedeisende karakter -

men wil de wegen nog voor het
komende seizoen gereed hebben -

was de financiële commissie gepas-
seerd. Verschillende leden waren
hierover ontstemd, doch na verde-
diging door de wethouders Linde-
man en Kerkman werd het voorstel
goedgekeurd, vooral toen kon wor-
den aangenomen, dat ong. 50% uit

het Wegenfonds terug zal worden
ontvangen.
Kaar aanleiding van een artikel

in dp Nieuwe Haarlemse Courant
over verwijten, die de-J voorzitter

van de Zandvoortse operettevereni-
ging over de zalennood aan het
adres van het gemeentebestuur had
geuit, werden vragen gesteld door
de heren Slegers en van der Moo-
len. Eerst genoemde stelde het ge-

meentebestuur voor zich met de
eigenaar van de kabelloods in ver-
binding te stellen om deze kwestie
terdege te bekijken. Hetgeen door
de voorzitter werd toegezegd, voor-
al nu een voorstel van de eigenaar
bij het gemeentebestuur is binnen-
gekomen.

Ook mevrouw Mol-van Bellen
kreeg de toezegging, dat de bouw
van een sporthal in Hillegom op de
voet gevolgd zal worden. Eerst na
de tot standkoming is eventueel een
voorstel van het college te verwach-
ten. Vol lof was de hoer van der
Werff over het boekje „Zandvoort,
in de jaren 1945-1965", geschreven
door de gemeente-secretaris, de heer
W. M. B. Bosman. De voorzitter

sloot zich hier volkomen bij aan.

Onrustige Zenuwen?
Mljnhardt's Zenuwfqbietten

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erby!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

VERGADERING P.v.d.A.

Over het onderwerp: „Kan de
Partij van de Arbeid een positieve
bijdrage leveren?" sprak woensdag-
avond voor oen aandachtig gehoor
de heer L. J. de Kuiter, burgemees-
ter van Berj.cn (N.H.).

Het antwoord was meteen beves-
tigend, hoewel: onder welke om-
standigheden? Het was goed dat de
P.v.d.A. eens uit de regering ging,

omdat het volk niet steeds „be-
schoolmeesterd" wilde worden. Als
oppositiegroep hooft deze partij

thans wat geleerd, omdat men af-
stand hield en het proces van ver-
schraling ontweek.
Het Nederlandse volk in conser-

vatief ingesteld, behoudend, en het
is moeilijk daar doorheen te breken.
Langzaam maar zeker geschiedt dit

toch en het socialisme — in allerlei

vormen — golft over de hele we-
reld, vooral na de beëindiging van
de tweede wereldoorlog. Ook met
de vrijheid is het zo gegaan, al heeft
de P.v.d.A. niet altijd goed gehan-
deld, b.v. met Indonesië. Niet te

stuiten is de drang naar vrijheid in
Afrika en Azië en spr. was verheugd
dat ook het nieuwe kabinet oog voor
de daadwerkelijke hulp aan de vol-
keren heeft.

De heer de Ruiter wijdde veel
aandacht aan het culturele beleid,
dat te verwachten is, aan de betere
binding tussen regering en volk en
tenslotte — na het radio- en tele-
visievraagstuk nog even de revue te
hebben gepasseerd — over de
ruimtelijke ordening met nauw
daaraan verbonden de actieve recre-
atie. Na do pauze werden vragen
beantwoord,

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne.

19 uur: Ds. F.H. Veenhuizen,
" van Overveen.

Het Huis in de Duinen, 19.30 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne. (Uitslui-

tend voor bewoners tehuis).

HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.

Zondag a.s. 11 uur: Ds. C. de Ru.
Bediening H. Doop.

Kapel Woodbrookers, Bentveld.
10.45 uur: Ds. W. H. Buijs.

10.30 uur: Jeugdkapel

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. Sou-
tcndijk, Doopsgez. pred., Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30 uur
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Mis-
sen te 7.30 en 9 uur. '_ ~

. -i

Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort,
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.

In de week om 8 uur.

1 3D. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.
samenkomst in „Pniël", Zuiderstr. 3.

Spr. dhr. J. W. van Zeijl.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

De heer en mevrouw; RINKEL-SMIT
- en." Mirjam,- — ï

geven met grote" vreugde~kennls;van
de geboorte van :hun -zoontje en
mijn broertje '--*'-.>

~
£.

" FRITS-WOUTER
fi

Zandvoort, _27"april 1965. 5
Regentesseweg 5.

:
- ." £

Tijdelijk: Huize Uyt;den Bosijh.

Spanjaardslaan -7, Haarlemr

Na oen langdurige „ziekte is

nog plotseling -van "óns heen-
gegaan,, mijrr lieve- 'Moeder,
Zuster, Schoonzusteï'eir.Tante

Mevrouw. "
' -

A. KEUR-TEROL " *

in de ouderdom van „7X"Jaa"r.

Uit aller naam:";
S. A. Keur.

Zandvoort, 23 april 1965.

Schelpenplein 19. \ -

De teraardebestelling heeft 27
april op de Algemene Be-
graafplaats te Zandvoort j'

plaats gehad.. ,•

I_M*_sme
houdi_. _ , , de .huid

smetteloos zuiver

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Bekendmaking.
Het Hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat
op de gemeentesecretarie voor een
ieder ter inzage lig*, het door Gede-
puteerde Staten van Noord-Holland
bij besluit van 13 april 1965"nrr478~
goedgekeurd besluit van- de'- raad

-

van 28 april 1964 no. 9 (1) tot vast-
stelling van de partiële „herziening,.

'H 3
_ van 'het !: uitbreidirigs^laïü^ini:

onderdelen, betreffende rKef Den-
'

nenpad en de aan weerszijden daar-
van gelegen gronden. — .

Zandvoort, 26 april 1965.

Het Hoofd van het
gemeentebestuur voornoemd,

A. KERKMAN, l.b.

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten .

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

NEDERL. ROODE KRUIS
Afd. Zandvoort.

In de periode van 24 mei tot en
met 'i juni zal in het gihele land en
dus ook alhier, de jaarlijkse collecte'

ten bate van het Roode Kruis wor-
den gehouden. Het bestuur van de
afd. Zandvoort roept de medewer-
king in van ieder die bereid is in de
omgeving van haar of zijn woon-
plaats een middag of avond te col-

lecteren. Zonder voldoende hulp
kan het Roode Kruis zijn taken niet

blijven vervullen.
Aanmeldingen gaarne bij de heer

H. C. de Jong, Burg. Engelberts-
straat 58, telefoon 3907.

„OEFENING STAALT .SPIEREN"
T>e wand^ltiagen van het K.N.G.V.

worden op 15 sn 16 mei a"s. georga-
niseerd door de i;ymnasliekvereni-
ging ;,Santpoort". De afstanden zijn

10, 15 en 25 km. Ook O.S.S. neemt
deel zowel met jeugd als ouderen,
terwijl aanmelding kan geschieden
op de lossen en bij voorzitter J. H.
B. Brink, Tolweg 4.

Ook aan de bevrijdingsfeesten
zal door O.S.S. op 5 mei worden
deelgenomen. Alle leden zijn opge-
roepen om 5 mei a.s. zich om half

twee in wit tenue te verzamelen bij

de Willhelminascfcool, teneinde de
stoet te formeren en de demonstra-
tiegrocpon aan te vijzen.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flieringa- 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: Dr. J. Baljet, Kenau-
park 13, Haarlem, tel. 02500-14524.

APOTHEKEN '

Van zaterdag 1 t.m. vrijdag 7 mei
na 6 uur .'s avonds: avond-nacht-
dienst van 18-8 u. en zondagsdienst
De Zandvoortse Apotheek, Halte-
straat 8, telefoon 3185.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om zes uur.

Algemene kennisgeving "

Heden overleed töt'onzê diepe
•droefheid,, .nog geheel onver-
wacht; onze lieve zorgzame

,
moeder, .—behuwdmoeder en
-grootrho'ddef^'ïi; .»,"£.<£? £

-
-* -DINA^DOMPELINjji 'i

Weduwe van Gerardus Alberi-
tus Wilhelmus" ten-^.Vêlden3

op.de leeftijd van --35 jaar. f

Haarlem: - ~.

A. C. ten 'Velden- :

van Leeuwen
Amsterdam: . F
H. ten Velden s

A. ten Velden-de 'Boer

Zandvoort: ' 5

P. W. van Beem- :

ten Velden
H. van Beem .

Haarlem:- -
. .

~
;

G. ten Velden «

- T. ten Velden-de Klerk
Heemstede:

;

J. ten- Velden ;

- S. ten Velden-Baas :

en kleinkinderen. 1

Zandvoort,- 27 april 1965.

Zeestraat, 63. — ---;,

--_ GeenJ-bczoek.-raan-huisU-';

,.-- "-CoridoleanUe-adrésr- -"/

Hogeweg 47rd.
r/i

rPe^OTêrlèdene liet opgebaard
"in- de rouwkamer ' Dorpsplein
11. Bezoek aldaar donderdag
en vrijdag des middags ;van
4-5, uur en des avonds^van

~. 8-8.30 uur. ~> -,"

De teraardebestelling. ^ -zal

plaats hebben zaterdag" i?mei
a.s. om 12 uur op de Algemene
Begraafplaats te, Zandvoort.

Op 27 april 1965 overleed
plotseling te Rotterdam mijn
lieve zoon, onze broer en

• zwager
[

HERMAN HAAN, t

in de leeftijd van 50 "-jaar. :

Zandvoort: -----
:

F.M.H. Haan-Bückmann
Bergen op Zoom: ~;

;

J. Bruinsma-^Haah

;

{

Leiden: ~ •'

H. J. A. Haan ;-. I

• A.E. Haan-Bruins

"

'

:

Zandvoort, Hogeweg 44.

Begraafplaats

Westerveld
opgericht 1888

.Dit schone stukje duin-

natuur werd onlangs
uitgebreid

: met nieuw
terrein, zodat weer fa-

miliegraven beschik-

baar zijn met nimmer
vervallende^ ^grafrech-
ten. Tevens wordt de
mogelijkheid geboden^
tot afkoop van altUd'

-durend onderhoud van
deze • eraven. Uit het

„ gehele land kiest men
..Westerveld" als waar-
_dlge rustplaats ^voor
sdjn_ geliefden. _ „ ;

WH geven ü gaarne" alle
gewenste Inlichtingen.

- N.V. Begraafp!aat8_

„Westerveld"

Drlahuls-Velsen

tel. 02550-8448/8448:

,il||i{—

Begrafenissen - Crematie'! :

"•S!*
1-1

'

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872 .

Verzekering in Natura
" Inlichtiagen'tóheel' jr^:;

yrijbrijvena...
, ^f,.,..



WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

Haltestraat 50 Tel. 02507 - 2002

WBROKMEIER" A° 1896
Dè speciaalzaak In wijnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wjjnaanbiedlngen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 402 70

Bij 'ëen grote weèkvooiraad

:':-i\/S
'"'.

'ff ho.Qrteen grote

DanKzij.de nieuWstVisolatie zorgen ERRES koelkasten

voör'eëri .gegarandeerd betere koeling. Gevoelige le-

vensmiddelen blijven nu extra lang vers.. En daardoor

kunt u„inkppen,Jn' het groot. Dat 'spaart u tijd' en...

geld L Kom eens kijken naar de -grote Erres modellen

tot 275 I, elk met diepe, extra versterkte deur en prak-

tisch, sesam-voétpeda'al. .
' '_—_

;

.

Electro-Radio Techn. Bureau

'BURG. ENGELBERTSSTKAAT 64 TEL. 2914

:.."

* "*

Nefeorfoifl*

Dèn bent u ze.kervan perfecte pasvorm, kwaliteit,

charme... In élke maat. Kom eens langs, dan ziet
u hetmet eigen ogenfNovana, ook üw modieuze

rr^c-^-DeïJïïSuwé" collectie nu bij:

Anth. Bakels N.V.
"^"-""Kerkstraat 29 jjj- Tel. 2513 . ..

•EVoor de a.s.

1 Koninginne- en
| Bevrijdingsdag
Siebbert wij een" bijzonder fraaie-collectie

| :
:" feestartikelen

ö)riÉvaagcn, o
J
.a"„ fiiMcrmaïer-, Spaanse- en Hpge

|Höeden/ 'maskers,, .vlaggen, feestneuzen, .lam-

U 'ïëz V- '"^..ïiions.T fatókels enz.^L

rBóefi-'In'K'ahtoóIrböekhandel - Leesbibliotheek

f KOPER-KOREMAN
gTOLWEft,18 -,JTELEF.\4321 f ZANDVOOET

§ -^"10. jaar .- >,
•

iftütövèrhuur

|a^voört
Onze wagens z«n ALL RISK verzekerd!.

.1, (hoek" Brederodestraat)

Wij willen 50.000 nieuwe klanten winnen.

...¥®©rioitpnss:

1964 ZeilerSchwane Katz
100

grams

iWEH'K*
JJS\I1W^§

fles^ SS
EEN GREEP UIT ONZE OVERIGE PRIJSVERLAGINGEN

1/1 blikAppelmoes
Luncheon Heat
Sinaasappelsap

blik200 gram

blik 0.54 Kr.

Ohec.Rspen 2 SS
auriK®iseujaiii huishoud i POt % 39

i&aPllClJIlGFS kant en klaar_ 1/1 blik *W*9

Gebraden Gehakt ...^29
Lucifers 8^44
Palmoliezeep ^4 «*. ©9

Belangrijke

reductie

SPSCIAE-E KOFFIE-AANBiEDING

rla Americana Koffie
Krachtige, fijngeurige melange met de beste koffiesoorten uit Midden-Amerika.

Normale maling
vacuumblik «a RjJ'

250 gram

Melitta-maling

vacuumblik

250 gram

Koffiebonen 4|
pak Wf I
250 gram sf. |

59

* Idee voor Moederdag!*

Het fantastische

LIFE
PLATEN-
KOOKBOEK

*2 Nieuwe PtWC premies*
VRAAG UITGEBREIDE FOLDERS IN DE AH-WINKEL

292 pagina's (159 in kleur), boordevol suggesties en
prachtige platen. 600 recepten van overal. Een wereld-

succes! Stortf 15.-opPostgiro416905 t.n.v. Albert Heijn
Life Platen-Kookboek 'Zaandam (of ^„ mmm
'vraag per briefkaart stortingsformu- J- T| WE
lier) en u ontvangt dit kloeke bock / H* M
(prijs Engelse editie. f. 31,50) franco./ I^f
tnuis - (zonder PMC-cheques)

EXTRA*
Weekaanbiedingen t/m dinsdag 4 mei

Honing €*fi
pep pot joa MM%^

Duclioc
Dc,icata

chocolade.

half melk/half puur KQ
doosje 100 gramJJS'

Zig-zag-watten_ zak 100 &am^65

Reserveer uw plaats

5 PMC-ËONCERTEN
Kunstmaandorkest o.l.v. Anton Kersjes

Abonnement seizoen '65-'66 met befaamde solisten.

4 nov.: Daniël Wayenbcrg, piano. 10 dec: Theo Bruins,

piano. 7 jan.: Gré Brouuenstijn, sopraan. S febr.:

Chr. Ferras, viool. 25 maart: Annctte de la Bije / Arjan
Blanken, duetten. Concertgebouw, Amsterdam.

PMC-CLUBPRIJS
incl. vestiaire, bespreken, programma

Bestelnummer 165 ' .... .
,

(ut PMC-cheques)

*Aiiisien

f

Amerikaanse

GAZONSPROEIER
'JctStream', instelbaar in 4 standen

Wentelende buis met 15 gaatjes sproeit als regen.

Instelbaar voor links of rechts (houdt dus paden etc.

droog) of besproeien van klein of groot vlak. Zeer
gemakkelijk verplaatsbaar, beschadigt gazon niet (slee-

model). Rocstvrij.

PMC-CLUBPRIJS
Veigelijkbaie winkelwaarde f25,90
Bestelnummer 155 /IS-

(in PMC-chequei)

Heijn

ilke 'fijnproever^ prefereert: ,.

zijnen en gëöislilleerd ^an Café-Bar-Slijtërij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150



ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per mm. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et p. m m.
pagina 2 22 et. p. mm
pagina 1 42 et. p. m m
Liefdadigh adv. 40°/o red.

Bi: contract belangr. kort

H. K. VAN ES
ARTS

afwezig
van 1 tot 17 mei.

Waaincmois: Dr Dienlh,
Dr Flienn^a en Dl Zwer-er

/fi£M£/1S>
naraaHi
Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 1934 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN

Auto-verz

,

VV.A.-verz.,

Brand-verz. etc. etc.

Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

VERLOREN:
5 april, gaande van Zand-
voort naar Haarlem met
de bus, een ronde granaten
BROCHE. Ben erg Gedu-
peerd. Tegen beloning terug
bezorgen: Keur, Kerkstr26

Uw leven is in gevaar!
Als u door blijft wassen
met die oude lekkende
wasmachine. Ruil hem m
voor zo'n mooie VELO

wascombinatie v.a. ƒ 498,-.

Wij geven een hoge inruil-

waarde. Betaling in overleg
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haailem, Tel. 1011?

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4390

BOEKHOUDER heeft enige
tijd beschikbaar voor bij-

houden van Uw adminis-
tratie. Br no 27-4 bureau
van dit blad.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

Frans Hals Theater
Haarlem - Tel 54731

3 mm \an het station

Het dramatische ver-
haal van twee vrouwen,
geslagen door de ver-
schrikking, de schaam-
teloosheid en de beest-
achtigheid van de oor-
log Koninginnedag
matinee panvang 2 uur

Dinsdag 4 mei gesloten
18 jr

METRO-GOLDWYN-MAYER
presenteert

S0PHIA
LOREtf

In

(MARA
(TWEE VROUWEN)

TRANSISTORS

"

Schuilenbur
GROTE KROCHT 57 V

TEL: 2974 ZANDV00RT

Eindexamens naderen!
Welke ïongens en meisjes
willen „English club" vor-
men, om 1 maal per week
English te converseren iryt

English lndy Tclef 2049
(tussen 8 en 9 uur 's moi-
gens).

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Korthof, Zuiderstr 13a

BOUWES PALACE
Zandvoort
vraagt voor het scio-n

:

PARKEERWACHT
onder natfei te bepalen
condities.. Iv 1 : "b d Direc-
tie Jac v. Heemskcn.str.4,
Zandvoort of tclef. 4 r'2D

VOOR UW 2e NET
Geheel verzorgd.
met garantie.

Antennebouw
T.V. te huur,

óók voor badgasten!

J. KERKMAN Teler 4"W7

Burg Beocktn.in'.ti i.il 'HR

Als U met vak?ntic wilt

dan is oi e n ejhtp^nr ï i

A'aam (z kinderen) dat op
Uw hius, hinderen, hond
of kat wil passen
Telef 020 - 153231

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

Flinke COURANTENBE-
ZORGER GEVRAAGD v
campings en z g n tenten-
kamp, 's i.iorgens en/of
's avonds Paap, Kr.usstr.

14, Telef. 3218

TE KOOP: mod.ro tan wieg
wit uekleed ƒ10,-. Tel 4350

Een echte Huisvrouw
Doet zelf de was thuis maar
dan met zo'n mooie VELO
wascombinatie v.a. ƒ 498,-.

Heus dan is uw wasdag
een vreugde.
En .... morgen al in huib
als u bolt.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

TE KOOP: 4 KAMER-
FLAT in Zvit Mod keu-
ken en baük Blijvend uit-

zicht o d duinen Zeer ge-
sch v jong echtpaar. 3de
etage. Telef 4935.

TE KOOP: Bureau met
glasplaat en chrromen
draaibare bureaustoel.
Tel 3724

schoonheid is

zichtbare gezondheid

Cosmetica moeten berekend

zijn op het klimaat Tvaarin

U leeft. Alle Dr. v. d. Hoog
preparaten zijn speciaal af-

gestemd op het Nederlandse

klimaat.

verhijgbaar bij:

DROGISTERIJ
BOUWMAN

)ranjestraat 7 - Tel. 2327

ENIGE WOLLEN
SMYRNA
VLOERKLEDEN

door groothandel op
Jaarbeurs gebruikt

ƒ 150,- p st Giote maten
Niet van nieuw te

ondei scheiden.
Eventueel thuis te be-
zichtigen. Br no. 15-5

bureau van dit blad.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. Z. Hoornen*

Zandvoorts enige volledige
rijschool

Mercedes - NSU IMnz IV - DAF
Opel Vrachtwagen - Vespa scooter

BREDERODESTRAAT 66 TELEFOON 4419

10 jaar Wassenaar
in Zandvoort

Jubileum aanbieding
100»/o WOLLEN DEKEN
150x200 / 36,75

Jubileum aanbieding
100% WOLLEN DEKEN
150x220 ƒ 56,75

Jubileum aanbieding
CIIEN SPREIEN
Effen niet franje
1 pers. NU ƒ 25,75

Jubileum aanbieding
VEREN KUSSEN
4 pond gevuld

NU ƒ7,95

Jubileum aanbieding
DIVAN POOTMODEL
80x190 / 29,75

Jubileum aanbieding
POLYETHER MATRAS
hoogwaardige kwaliteit.

11 cm dooi gestikt

80 x 190

90 x 190

120 x 190

130x190

f 69,75

ƒ 79,75

ƒ109,75

ƒ119,75

Jubileum aanbieding
LEDIKANT DEKEN
100% wol

100 x 150 ƒ 12,90

Bij iedere aankoop een

Wassenaar SPELDJE
CADEAU! Ook in onze

kousen automaat.

Heeft U onze nieuwe collectie BADPAKKEN,
BIKINI'S en ZWEMBROEKEN al gezien?

Het is heus de moeite waard!

Jansweg 17/Stations])Iein Haarlem
NOORDWIJK a/ZEE ZANDVOORT
HOOFDSTRAAT 77 KERKPLEIN

Vrijdag en zaterdag tot 10 uur geopend.
Zondag tot G uur.

Uw Perzisch _

tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrlce.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Gcon huis zo klein, of het
kan goed gestoffeerd zijn!

J. van den Bos
woninginichtmg

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Voor moeder alleen het beste!

Geen mooier cadeau

voor moederdag
dan

een horloge
HET IS EEN GESCHENK

VAN BLIJVENDE WAARDE!

Ook zijn wij nnr.1 gesorteerd in horlogebandjes,
ï eiswcKkcrs, wokkers en klokken.
Prima seivice. 100% garantie.

00
Erkend horloger

Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

SPECIAALZAAK IN UURWERKEN
hoi loges, klokken, wekkers, banden.

TIJD IS VAKMANSCHAP!

ZONDAG 9 MEI
IS HET MOEDERDAG!

Verras moeder dan met
bloemen!

Bloemen spieken een dui-
delijke taal van liefde en
genegenheid U vindt bij

ons een zeer giote keuze
in leuk opgemaakte blocm-
stukjos en fiaai bloeiende
planten

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

EJfee dag verse bloemen!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUIDS-

Het speciaal-

GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

(Soróètterie

ouóon ecjance

". / diir klaagt U! .

...*
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Geef meer kleur
aan Uw Feestdagen
met een verse kip
(uit eigen slaohtenj)

Fijne jonge BRAADKUIKENS (botermals)
SOEP- EN BRAADKIPPEN
POULARDES - SOEPPOULET
HALVE BRAADKIP

Maak het U gemakkelijk.'

KIP AAN 'T SPIT
warm of tafel. (Ook met de Feestdagen).

„VERSE EIEREN zo van de boer.

POELIER van BENTEN
Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

WJj bezorgen ook aan huis.

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,

enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Bij feest of partij,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Teletoon 2254

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

i 280465 i GELDIG IN DE WEEK VAN 28 APRIL T/M 4 MEI 1965

ELKE 2e FLES de gruyter

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3 Telef. 2129

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J.H. KONING, Halrestraat 62

MAKELAAR - TAXATEUR
AGENT:

Fries Hollandse Hypotheekbank

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

VOOR HEN DIE DAMMEN
Ik geef U dit keer alleen maar

de uitslagen van de laatste veertien
dagen:
M. Weber - J. Ovaa
M. J Klatser - M. Weber
Th. ter Wolbeek - J Schuiten
Th. Rustman - J. v.d Werff
LJ. vd. Werff - E Fransen
C. Draijer sr. - F. van Beem
A. Hoekema - P. Versteege
J. van Dijk - C. Draijer jr.

Th. ter Wolbeek - A Hoekema 0-2

P Versteege - J vd Werff 1-1

Th. Rustman - M. Weber
F. van Beem - E Fransen
J. Ovaa - C Draijer sr.

J. van Dijk - J Schuilen
M. J. Klatser - C Draijer jr.

0-2
0-2
0-2
0-2
2-0
1-1

2-0
0-2

0-2

0-2
0-2
0-2
0-2

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen veldhandbal 25 april:

Hr sen.: Zandvrn. - F Speed 15-6

Dames jun : Z M 1 - T.Y.B B 1-6

Zandvm. 2 - Atlas 6-8
Meisjes: Zandv m. 1 - IJmond 4-3

F. Speed 1 - Zandv.m. 2 12-9

Jongens: Zandvm. - Concordia 2-22

Programma veldhandbal 2 mei:
Hrsen.' Zandvm. 2 - Rap 3 12 30 u
Dames: Bhnkert 3 - Z M. 13 45 u.

(Terrein Zandvoortm).
Dames jun : Odin - ZM. 1 14 45u
Meisjes: Zandv.m 1 - Odin 12 30u
Jongens: Bhnkert - Z.M 14 u.

(Terrein Zandvoortm)

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zondag 25 april 1965:

Alkmaar 3 - Zandvooitm 2 1-2

Junioren:
Vitesse '22 - Zandvoortm. 5-2

E D O. e - Zandvoortm e 3-2

Programma donderdag 29 april:

Vriendschappelijk:
Zandvoortm. 10 - T.Z B 6 18 15 u.

Programma zaterdag 1 mei:
Pupillen Polio Toernooi 14 u.

(Complex Vondellaan).

Programma zondag 2 mei:
Junioren:
Zandvoortm. - D.W.V. 12 u.

K.J.C. „NOORD"
De stand van de maand april is:

'

1. J. Rijbroek 10.724 p
2. H. Bol 10.391 p.

3. Mevr. Stokman 9896 p.

4. Mevr. Van Norden 9840 p.

UITGAANSDAG BEJAARDEN
Het in het kader van de jubileum-

viering van het Zandvoortse comité
voor ouden van dagen opgenomen
bezoek van de Zandvooitse bejaar-
den aan Soestdijk cu het défilé voor
de koningin zijn thans vastgesteld
op donderdag 17 juni.

* ,V /* w 'T

BIJ ELKE 2 PAKJES DE GRUYTER SOEP

EEN PAKJE DE GRUYTER

2 HELE BLIKKEN OF 2 POTTEN
DE GRUYTER

DOPERWTEN
SAMEN VOOR SLECHTS

MIDDEL FIJN

ELKE 2e FLES DE gruyter

VRUCHTEN-WIJN
RISETTI, ROSETTI, VERMETTO

3^-5

GOED
KOPER

EN 10 V.

-,
~- " '

ALTIJD lOO/o ECHTE KORTING OP ALLE DE GRUYTER MERKARTIKELEN

DE GRUYTER
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Ingezonden
Buiten verantwooiding der redactie.

Aan de redactie van
Zandvoorts Nieuwsblad.
Mijne Heren,
De Kroon verwierp plan Zuid ....

(succes voor stichting „Bescherming
Duinlandschap")

.

In Uw blad heb ik geen enkel
bericht hierover gelezen, in tegen-
stelling met het Haarlems Dagblad
(maar daarin stond (het maar half

en een beetje zuur). De Zandvoortse
Courant plaatste het gehele artikel

over besluit van de Baad van State.

Zie no. van 13 april en ook van 16

april.

Wellicht is de oorzaak de afwe-
zigheid van Uw redacteur de heer
Kuyper — ik hoop van harte dat
hij spoedig weer in zijn zeer ge-

liefd Zandvoort aan Zee... en dui-

nen zal zijn ter verder herstel

van zijn gezondheid! (Heb o.a. met
veel spanning zijn relaas over be-
zetting in Zandvoort gelezen!).

Welnu ,ik ben er zeker van dat

ook de heer Kuyper achteraf toch

wel erg blij is dat pns laatste stukje

(vlak bij) duin van Zandvoort gered

is! De plannenmakers hebben be-
slist niet beseft hoe dom het was
aldaar een aantal huizen, flats enz.

te gaan bouwen met vernieling van
het fraaie duinlandschap! Onze
enige plek waar wij (en de toeris-

ten) en speciaal ouders met kinde-

ren, ook; bij Biecht weer voor 100°/o

kunnen genieten van alle genoegens
die de duinen bieden! U weet toch

ook wel beter dan wie ook— als

Zandvoorler — hoe fijn het in een

duinpan is bij felle wind! Wel, gaat

U maar eens vlug weer met de lift

nasr boven in de Uitzichttoren

en ziet U weer eens hoe mooi juist

dat stuik duin is. Er is al genoeg
verprutst, met gevolg dat voor de
liefhebber van natuur en rust weinig

meer over is gebleven.

Voor de jeugd is er bovendien
toch al weinig „vlak bij huis" te

genieten zoals ravotten in de dui-

nen, en U weet hoe dankbaar hon-
derden kinderen bij sneeuw van
vroeg tot laat (en bu strenge vorst

ook!) met hun sleeën van de duin-

toppen vliegen. Dat alles zou bijna

verdwenen zijn! Zandvoort pas op

Uw saeck
Het kan alleen maar gewaardeerd

worden indien Uw blad zich ' óók
inzet voor behoud van het laatste

stukje vrije duinen langs de Frans
Zwaanstraat. Daarmee is ook het

toerisme gebaat.
Hoogachtend, Aug. Zeegers.

Patrijzenstraat 34.

Het vriendelijk schrijven van de
geachte inzender, noopt mij tot ant-

woord. De heer Zeegers zal intus-

sen hebben gemerkt, dat in de editie

van j.1. vrijdag 23 april het door het
gemeentebestuur gepubliceerde com-
muniqué betreffende het verwerpen
van het „plan-Zuid" door de Kroon
onverkort werd opgenomen. Inder-
daad was mijn afwezigheid door
ziekte er de oorzaak van, dat dit niet

eerder geschiedde. Voor de beste
wensen van de inzender betreffende
mijn algeheel herstel zeg ik hem
hierbij hartelijk dank.

Intussen kan ik het met de heer
Zeegers in grote lijnen wel eens
zijn, dat wij moeten blijven streven
naar het zoveel mogelijk behoud
van ons steeds schaarser wordend
natuurschoon. We gaan er in dit

opzicht in Zandvoort niet op voor-
uit. Fraaie dennenaanplant is reeds
geruime tijd verdwenen, vele bo-
men werden gerooid en herhaalde-
lijk heb ik in Zandvoorts Nieuws-
blad er reeds op gewezen, dat
rooien eenvoudig is, doch her-
nieuwde aanplant heel wat moei-
lijker. Ik moet de heer Zeegers ge-
lijk geven dat ons gemeentebestuur
deze zaak blijkbaar niet zo erg
zwaar tilt. Wanneer er over gespro-
ken wordt (o.a. in de Raad) dan is

steeds deze affaire „een zaak van
nauwgezette studie". Hoelang dat
nog zal duren valt moeilijk te voor-
spellen.

Ik 'kan de heer Zeegers verzeke-
ren, dat Zandvoorts Nieuwsblad zich

bij voortduur zal blijven inzetten

voor zoveel mogelijk behoud van
het natuurschoon in en om Zand-

voort. Dat het verwerpen van „de
Kroon" van het „bebouwingsplan
Zuid" een succes betekent voor de
stichting „Bescherming Duinland-
schap", _ zal ik zeker niet tegen-
spreken. Doch er waren daarnaast
voor dit verwerpen toch ook nog
andere factoren in ihet spel en de
zaak is hiermee zeker nog niet van
de baan. De heer Zeegers weet toch
met mij, dat het thans vernietigde
plan een ontwerp was van de stede-
bouwkundigen Ir. Friedhof en de
heer de Bruijn. Het had tóch reeds
zijn aktualiteit verloren, omdat de
uitvoerbaarheid ervan alweer door
do praktijk was achterhaald. Onze
huidige stedebouwkundige, Ir. Nix,

ontwerpt reeds weer een nieuw plan,

dat waarschijnlijk nog dit jaar aan
de Raad zal worden aangeboden.
Het is te hopen, dat bij deze nieuwe
opzet een zoveel mogelijk behouden
van het natuurschoon aldaar de
ontwerper zal voorstaan, iets waar-
op ik persoonlijk wel hoop heb, om-
dat dit toch uiteindelijk ook het
streven is van ons gemeentebestuur.
Eerlijk gezegd vond ik dit ook reeds

in het thans verworpen plan, want
wanneer U dit eens nauwkeurig be-
zag zult U het met mij ,eens zijn,

dat hier ook wat het behoud van
het natuurschoon betreft, zeer aan-
trekkelijke perspectieven werden
geopend. We zullen echter moeten
aanvaarden, dat in een zich steeds

uitbreidend Zandvoort niet alle on-
gerepte natuur tot in lengte van
dagen , behouden kan blijven. Voor-
lopig lijkt (het mij echter dat wij

ons over een eventuele uitvoering

van het nieuwe plan Nix nog geen
zorgen behoeven te maken. Daar-
mee zullen naar mijn vaste over-

tuiging nog jaren gemoeid zijn.

En tenslotte, — en de heer Zee-
gers moet daar niet boos om wor-
den — zit er vanzelfsprekend nog
een addertje onder het gras, dat de

geachte inzender het behoud van de

ongerepte duinen zozeer verdedigt

vooral langs de Frans Zwaanstraat.

Hij is min of meer belanghebbende,
omdat hij er vlakbij woont. Wan-
neer dit met mij het geval zou zijn,

zou ik waarschijnlijk eenzelfde

standpunt innemen en ik neem het

hem dan ook in het geheel niet

kwalijk, integendeel, ik acht het

volkomen logisch. Intussen kan de
heer Zeegers ervan verzekerd zijn,

dat de gang van zaken hier ook
door Zandvoorts Nieuwsblad in de
toekomst nauwlettend zal worden
gevolgd. K -

VERKEERSMAATREGELEN
De hoofdinspecteur, korpschef van

politie, maakt bekend dat bij be-

sluit van 20 april in verband met
de werkzaamheden ten behoeve van
het nieuwe busstation en op grond
van artikel 6 van het Wegenver-
keersreglement, de. volgende tijde-

lijke verkeersmaatregelen zijn ge-

nomen:

1. algemeen inrijverbod voor beide

zijden van de voormalige Tram-
weg;

2. stopverbod voor beide zijden van
het gedeelte van de Herenstraat

dat uitkomt op de Grote Krocht
(bedofld wordt de westelijk ge-

legen uitmonding);

S. wachtverbod voor de zuidwest-
zijde van het gedeelte van de
Herenstraat dat' nabij het post-

kantoor is gelegen;

4. stopkruising op eerder genoemde
westelijke uitmonding van He-
renstraat op Grote Krocht met
dien verstande dat het verkeer
op de Grote Krocht voorrang
heeft.

De verkeersmaatregelen zijn aan-
duid met borden, voorgeschreven
bij de Wegenverkeerswet.

HOOGWATER
mei Strand

H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar

2 4.04 12.— 16.24 24 30 8.00-14.30

3 4.39 0.30 17.— 12.30 8.30-15.00

4 5.15 1.— 17.40 13.— 9.00-15.30

5 5.57 1.30 18.26 14.— 10.00-16.30

6 6 46 2.30 19.16 14 30 10.30-17.00

7 7.39 3.— 20.16 15.30 11.30-18.00

8 8.51 4.— 21.35 16.30 12.30-19.30

Samengesteld door P.v.cLMije KCzn.

woensdagmiddag werd ia een van
de zalen van het gemeenschapshuis
door de heer C. M. J. Sinke met een
eenvoudige, maar boeiende toe-
spraak geopend, een tentoonstelling
over de bezettingsjaren.
Onder zijn gehoor waren o.m.

wethouder A. Kerkman, de gemeen-
te-secretaris, de heer W.M.B. Bos-
man, de korpschef van politie, de
heer J. D. van Maris, de directeur
van de dienst van publieke werken,
de heer C. H. Vogl, het onderwij-
zend personeel en een deputatie
leerlingen van alle scholen.
De tentoonstelling werd door de

heer Hans Landzaat uit Amsterdam
samengesteld uit materiaal van het
Rijksinstituut Oorlogsdocumentatie
en uit een unieke verzameling van
de heren Jaap Spanninga en Peter
Veldheer uit Umuiden. Diverse as-
pecten zijn op soms vaak treffende
wijze uit de bezettingstijd naar
voren gekomen.
De tentoonstelling is op veler ver-

zoek verlengd tot en met donderdag
6 mei a.s. De leerlingen van alle

scholen zullen buiten de vastgestelde
uren een bezoek aan deze expositie
brengen.

LEUKE KINDEROPERETTE
UITVOERING

Ik was zondagavond 11 april aan-
wezig in Zomerlust alwaar voor
een uitverkochte zaal de Kinder-
operettevcreniging „Jong Zandvoort'
een uitvoering gaf van de operette
„Een dag Khahf" bewerkt door P.
A. Bruinsma, -muziek: Ottho Lud-
wig.

Ik heb bizoiider genoten van wat
hior gepresteerd werd door deze
jeugd en bewonder de leiding van
die vereniging zowel mevrouw V.
Failé-Juliën die de regie en niet te

vergeten het ballet verzorgde, alsook
mevrouw F. Nierop-Petiet die voor
het muzikale gedeelte verantwoor-
delijk was en op de uitvoering de
begeleiding aan de piano verzorgde.
De jeugd die hier speelde en zong

liet een wereldje zien, dat echt aan
een sprookje uit 1000 en 1 nacht
deed denken. Prachtige costuums,
pruiken en decors hielpen mee aan
deze sfeer. Ik heb genoten van pri-
ma zang zowel van het koor als

^van^dj^splisten.en het spel van al-

"lén'was'zo heerlijk onbevangen en
daardoor zo echt.
De solisten deden het stuk voor

stuk prachtig en ik neem m'n hoed
af voor de rolkennis van allen. Erg
leuk vond ik die balletjes van Chi-
neesjes en koks, die worden fijn

uitgevoerd. Wat een werk zal er
achter het toneel geweest zijn met
al die costuums en pruiken. Maar
de jeugd en de leiding kunnen er
van overtuigd zyn dat het publiek
zeer tevreden is geweest.
En toen voorzitter J. van der Mije

de avond sloot en de leiding in de
bloemetjes zette en zei trots te zijn

op z'n vereniging, kon ik mij dat
heel goed begrijpen en dacht als
voorzitter van de Zandvoortse Ope-
rette Vereniging: misschien zie ik
die jeugd over enige jaren bij ons
in de vereniging.

W. v.d. Moolen

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
Een team van de Zandvoortse

Bridgeclub boekte in hotel Keur .n

de strnd om de Kcnnemerlandbe-
ker 'n 169-91 overwinning op Ken-
nemers 3.

De uitslag was:
Coops-Heldoorn en dames Spocldor-
Kerkman winnen met 61-49, fam.
de Jong en fam. Vader winnen met
68-10, van Dartelen-Kerkman en
dames Coops-Heldoorn winnen met
40-32.

GEEN SPREEKUUR
Do burgemeester van Zandvoort

zal op 5 mei geen spreekuur hou-
den, liet eerstvolgend spreekuur zal
plaatsvinden op 12 mei van 10-12 u.

GEEN VOORRANG
Dinsdagavond omstreeks 10 uur

verleende een 22-jarige bestuurster
van een auto op de Tolweg geen
voorrang aan een auto, rijdende in
de Dr. CA. Gerkcstraat. Een hevige
botsing volgde, waarbij de bestuur-
ster en haar 22-jarige vriendin uit
de wa^en werd geslingerd. Met ver-
schillende vleeswonden moesten de
slachtoffers per ambulance in het
Grote Gasthuis in Haarlem worden
opgenomen. Beide wagens, die zwaar
beschadigd waren, moesten per
kraanwagen worden weggesleept.

Bij fecstklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

VOOR HEN DIE DAMMEN
No. 2 - voor beginners.

Ik Geloof wel dat iedereen het
eerste probleem heeft kunnen op-
lossen. Hier komt dan no. 2, dat iets

moeilijker is. Dit is een meerslag-
probleem. Denk vooral bij het op-
lossen aan deze regel: eerst slaan
en na de slag pas de stukken weg-
halen. Veel sukses!

« Y'S
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Auteur: K. van Hekeldonck
Wit speelt en wint.

VERGADERING
ZANDVOORTSE HANDELVER.
De Zandvoortse Handelsvereni-

ging houdt hedenavond in bodega
Petrovitch de slotvergadering van
hot seizoen. De agenda vermeldt
o.m. een voorstel tot wijziging van
de middagsluiting in verband met
de op 1 november ingaande vijf-
daagse werkweek. Voorts zullen me-
dedelingen worden gedaan inzake
de zakengids, terwijl goedkeuring
gevraagd wordt voor een verande-
ring van de statuten.

KINDERMIDDAG
De Zandvoortse Bestuurdersbond

houdt op woensdag 12 mei in het
gemeenschapshuis 'n kindermiddag.

LEGENDARISCH ATHENE
Het Rozekruiseis Genootschap in

Zandvoort houdt heden donderdag
29 april in hotel Bouwes een voor-
dracht met kleurendia's over het
onderwerp „Legendarisch Athene!"

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Openbarebijeenkomst
van de V.V.D. in het GEMEENSCHAPSHUIS,
Schoolplein 1, te Zandvoort,

op DONDERDAG 13 MEI a.s.

Tot U zal spreken

Mr. H. van Riel
Voorzitter van de Eerste Kamer-
fractie van de Volkspartij voor Vrij-
heid en Democratie,

Aanvang 8.30 uur n.m. Iedereen is welkom.

U kunt zich ter plaatse ook aanmelden als lid.

Nieuwe zomerdienst - Nieuwe tarieven
Met ingang van zondag 2 mei gaat de Zomer-
dienst van de N.Z.H. in. Tevens worden dan
nieuwe tarieven van kracht.
Alle bijzonderheden omtrent de wijzigingen in
dienstregeling en tarieven vindt men in de
Zomerdienst 1965, welke voor vijftig cent bij

haltekantoren, agentschappen en buspersoneel
verkrijgbaar is.

Noord-Zuid-Hollandsc Vervoermaatschappij n.v.

SCHOONMAAKTIJD!
Verkoop van verf, glas, behang
en huishoudelijke artikelen.

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!

Vraagt vrijblijvend offerte.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.gr. 2457

9 mei: Moederdag

méervvlees en betaaïrninder,

WEEKEND REKLAME:
Vrijdag en zaterdag

100 gr. Ham en IOO gr. Pekelvlees f 1,09

7SO gr. Doorr. Runderlappen f 3,98

7SO gr. Schouderkarbonade f 3,98

ISO gr. Gek. Lever 89 et.

SOO gr. Ossestaart f 1,29

Koninginnedag na 1 uur gesloten!

Gebr. BURGER

WOENSDAG KOOPJES

1 K.G. DOORR. RUNDERLAP. 4,—
SOO gr. HEERLIJK GEHAKT ƒ 1,50

300 gr. STUKJES VLEES . . / 1,50

250 gr. BIEFSTUK TARTAAR ƒ 1,50

500 gr. DOORR. VARK.LAPP. f 1,49

100 gr. HAM / 0,49

150 gr. VLEESSALADE .... ƒ 0,79

100 gr. PORK ƒ 0,29

HALTESTRAAT 3

1* P

Huishoudelijke en
Luxe artikelen

Damesmodes
Geef een GESCHENKENBON aan MOEDER!

Anth. Bakels n.v.
Kerkstraat 29-31 - Telefoon 2513 - Sinds 1874

BEZOEKT

de Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Vanaf 30 april

alle dagen geopend

Gezelligheid I Sfeer I

De nieuwste speel-automaten



Paasschoolvoetbaltoernool

Het Paasvoctballournooi van de
Zandvoortse scholen, die dit jaar

bij de v.v. „Zandvoortmceuwen" te

gast waren, heelt een bijzonder

spannend verloop gehad.
Zaterdag 17 april was de eerste

wedstrijddag en al spoedig bleek,

dat in poule 1 de H. Schaftschool
en de K. Doormanschool over een
goed elftal beschikten. De Van
Eeghenschool kwam ook prima voor
de dag en de Mariaschool was min-
der sterk, dan andere jaren.

Na afloop van de eerste dag was
er in Poule 1 nog van alles moge-
lijk, omdat de H. Schaftschool on de
K. Doormanschool 3 punten hadden
verzameld en de V. Eeghenschool 2.

In Poule 2 speelde de Wilhel-
minaschool twee maal gelijk tegen
de Julianaschool en de Plesman-
school. De laatste twee scholen had-
den het dus in eigen hand om to

trachten door een overwinning op
elkaar tot 3 punten te komen.
Woensdag 21 april was de tweede

grote dag. De Mariaschool revan-
cheerde zich enigszins door tegen de
Van Eeghenschool gelijk te spelen.

Hierdoor kwam deze laatste school
op 3 punten. Toen traden do Hannie
Schaftschool en de Karel Doorman-
school togen elkaar in het veld.

Na een bijzonder sportief gespeelde
wedstrijd was de stand 0-0. Zelfs

na 2 maal 5 minuten verlenging
was er nog geen doelpunt gevallen.

Sti afschoppen zouden de winnaar
moeten aanwijzen. En, nadat onder
enorme spanning 2 maal elf straf-

schoppen op twee zich kranig we-
rende keepertjes waren afgevuurd,
was de stand nog gelijk n.1. 7-7.

Daar inmiddels het weer kouder
guurder en natter was geworden eu
er in Poule 2 ook een extra wed-
strijd nodig bleek te zijn, besloot
do commissie een derde dag in te

lassen.

In Poule 2 was de wedstrijd tus-
sen Julianaschool en Plesmanschool
ook onbeslist geëindigd doch bij

hot nemen der strafschappen bleek
dat de Julianaschool hierin sterker
was en won met 7-6. In deze poule
moest dus nog uitgemaakt worden,
wie sterker was, de Wilhelmina-
school, of de Julianaschool. Ook dit

zou op vrijdag 23 april worden be-
slist. De belangstelling was op deze
beslissende dag bijzonder groot en
het medeleven zeer enthousiast.

De H. Sohaftschool en de K. Door-
manschool traden het eerst tegen
elkaar in het veld. Het werd een
gelijkopgaande strijd. Bijzonder
fraaie doelpunten brachten de stand
tenslotte op 3-2 voor de K. Door-
manschool, zodat de no. 1 en 2 in
poule 1 bekend waren.
De Wilhclminaschool en de Julia-

naschool betwistten elkaar de eer
in poule 2. Lang hield de Juliana-
school stand, doch moest uiteinde-
lijk met 0-2 capituleren.

De stand in beide Poules was dus
geworden: Poule 1: 1. Karel Doo •-

manschool, 2. Hannie Schaftschool,
3. Van Eeghenschool, 4. Mariaschool.
Poule 2: 1. Wilhelminaschool, 2. Ju-
lianaschool, 3. Plesmanschool.

De strijd om de finaleplaatsen

ving aan met de wedstrijd tussen

de H. Schaftschool en de Juliana-
school om de 3e en 4e plaats. Nu
bleek toch wel heel duidelijk, dat

de H. Schaftschool een behoorlijk

elftal had, want in een regelmatig
opvoerende score wonnen ze met
6-0. De slotwedstrijd bracht een
geweldige Cup-sfeer rondom het

veld tussen de K. Doormanschool
en de Wilhelminaschool-aanhangers.
Het goed draaiende K. Doorman-
school-elftal voerde langzaam maar
zeker de score op tot 3-0, daarbij

tonende toch wel het sterkste elftal

in dit tournooi te hebben gehad.

De voorzitter van de schoolvoet-

balcomm. Zandvoort, dhr. Ramke-
ma 'kon dan ook aan de trotse aan-
voerder van de K. Doormanschool,
onder luid hocra-geroep, de wissel-

beker overhandigen, die nu defini-

tief in het bezit van de K. Door-
manschool is gekomen, daar de di-

verse elftallen dezer school de be-

ker 5 maal in totaal en zelfs_ in de
laatste jaren driemaal achter elkaar

hebben gewonnen.
In zijn slotwoord dankte dhr.

Ramkema de jeugdige spelers voor

hun sportieve wedstrijden en de
prettige sfeer, waarin ook dit tour-

nooi weer was gespeeld.
- Ook ging een dankwoord aan de

scheidsrecht(sters) (ers), het bestuur

en de terrcinknecht van de v.v.

„Zandvoortmeeuwen" voor het be-
schikbaar stellen van terreinen en

accomodatie, de politie, personeel en
ouders der scholen, de schoolvoet-

balcommissieleden, en allen, die tot

hot welslagen van dti tournooi had-
den meegewenkt.
Na afloop werd door de heren

Coops, Rijper, Weidema en Stam
dank gebracht aan de Schoolvoet-
balcommissic Zandvoort voor de
prima organisatie.

Totale eindstand: 1. K. Doorman-
school, 2. Wilhelminaschool, 3. H.
Schaftschool, 4. Julianaschool, 5. V.

Eeghenschool, 6. Dr. Plesmanschool,
7. Mariaschool.
Overzicht Overwinningen Wissel-
baker: 1954 K. Doormanschool, 1955

Wilhelminaschool, 1956 Wilhelmina-
school, 1957 K. Doormanschool, 1958

Mariaschool, 1959 H. Schaftschool,

1960 H. Schaftschool, 1961 Wilhel-
minaschool, 1962 Wilhelminaschool,
1963 K. Doormanschool, 1964 K.
Doormanschool, 1965 K. Doorman-
school.

GEEN BALLONNENWEDSTRIJD
Ket comité viering bevrijdingsdag

te Zandvoort deelt mede dat door
omstandigheden de ballonnenwed-
strijd op zaterdagmidaag 1 mei niet

kan doorgaan. Wèl gaat door de
vlicgorwedstrijd zaterdagochtend om
9 uur op een stuk duintorrein langs

de Frans Zwaanstraat.

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Uitslagen zondag 25 april:

T.Z.B. - S.H.S. 3-2

Schoten 8 - TZ.B. 4 3-2

H.B.C. 10 - T.Z.B. 5 . 3-3
Programma zondag 2 mei:

T.Z.B. - Geel Wit 14.30 u.

Voorjaarsschoenen

SCHOENHANDEL

en speciale REPARATIE-INRICHTING voor betere schoenen!

DAMES, WÏJ VRAGEN UAV AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

500 GR. LENDE-ENTRECóTE ƒ 4,50

500 GR. DOORR. OSSELAPPEN ƒ 2,75

500 GR. RIBLAPPEN ƒ 3,75

500 GR. SCHOUDERKARBONADE ƒ 2,75

250 gr. gekookte worst 95 et. 150 gr. pekelvlees . . . . 98 et.

250 gr. leverworst . . . . 80 et. 150 gr. gelard. lever 98 ot.

150 gr. ham 98 ot. 150 gr. gebc gehakt 68 ot.

150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25 150 gr. pork 65 et.

150 gr. Cervelaatworst 85 et.

Wy leveren U thans gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

ZEG MAAR JA TEGEN NSU
N.S.U. Prinz verkoop Jac. Versteege & Zonen

Pakveldstraat 21 - Telef. 2323

N.S.U. Prinz 4 f 4650,-; N.S.U. IOOO L . f J7J0,-; N.S.U. Sport f 5900,-

Nette jongen gevr*
J. J. Spiers, Haltestraat 30, tel. 2175

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

VLEESHOUWERIJ
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Langs de vloedlijn

Vrijheid is een kostbare zaak,
danrom wordt zij altijd zo
duur betaald.

Quercdo y Villcgas
(1580-1645)

Zandvoort 1945-1965

Op verzoek van ons gemeentebe-
stuur hoeft do gemeentesecretaris,
do heer W. M. B. Bosman ter gele-
genheid van de herdenking van het
4de lustrum van onze bevrijding een
gedenkschrift geschreven onder de
titel „Zandvoort 1945-1965", waarin
feiten, gegevens en wetenswaardig-
heden werden verzameld, die een
beeld geven van het herstel van
onze gemeente van de gevolgen van
door Duitse bezetting .geleden schade
en van hetgeen zich overigens in

Zandvoort heeft voorgedaan. Het
werd een bijzonder interessant en
met talrijke foto's verlucht, niet

minder dan 102 pagina's tellend
boekwerkje, gebonden in een door
Chris Tonbreeker ontworpen sugges-
tief omslag, waarin de ontwikkeling
van Zandvoort sinds 1945 tot uit-

drukking wordt gebracht, typogra-
fisch keurig verzorgd door Gerten-
bach's drukkerij, dat vorige week
verscheen.

Bij het doorlezen van dit geschrift
kwam ik tot de konklusie, dat hier
een uitermate waardevolle bijdrage
geleverd werd op het gebied van
geschriften van 'historische waarde,
die tot nu toe over Zandvoort ver-
schenen. Uit eigen ervaring weet ik,

wolk een enorme voorbereiding het
vraagt, dergelijke geschriften samen
te stellen. Buitenstaanders hebben
daar geen flauw idee van. Maar onze
secretaris is deze moeilijkheden niet

uit de weg gegaan. Met grote nauw-
gezetheid en pijnlijke nauwkeurig-
heid heeft hij vrijwel alle facetten

van het Zandvoortse leven in de af-

gelopen 20 jaren belicht. Uiteraard
kon hij daarbij niet ontkomen aan
het noemen van vele, zeer vele

cijfers en getallen, doch hij wist
daarbij te voorkomen, dat het alge-
mene beeld daardoor dor en- droog
zou worden. Integendeel,' men leest

dit gedenkschrift van het begin tot

het einde met nimmer verflauwende
aandacht en dat is een zeer grote
verdienste want hoc licht dreigt hier

het gevaar, statistiek aandoende
wecen te gaan bewandelen en dat
heeft de heer Bosman met een be-
wonderenswaardig inzicht weten te

voorkomen.
Hijzelf schrijft in zijn slotwoord:

„Dit geschrift draagt het kenmerk,
dat het „van het raadhuis uit" ge-
schreven is. Vandaar, dat hoofdza-
kelijk die onderwerpen zijn behan-
deld waar het gemeentebestuur in

enigerlei vorm bij betrokken was.
Niettemin hoopt hij, dat de burgerij,

ondanks de onvolkomenheden van
dit werkstuk, zich daaruit een beeld
heeft kunnen vormen van hetgeen
in de afgelopen twintig jaren aan
belangrijks in Zandvoort is gepas-
seerd". Dit laatste heeft de schrijver

ongetwijfeld ten volle bereikt en de
wijze, waarop hij dit deed heeft mijn
grootste bewondering. Geen enkel
facet van het gemeentelijk beleid

werd door hem verwaarloosd en met
een „ten geleide" van B. en W. van
Zandvoort en een volledige opname
van de toespraak die oud burge-
meester H. van Alphen hield ter ge-
legenheid van de eerste herdenking"
van de gevallenen op 4 mei 1946,

werd een hoogst aantrekkelijk ge-
heel verkregen.

Wij feliciteren onze gemeentese-

cretaris van harte met de verschij-

ning van dit „geesteskind" van hem
en ons gemeentebestuur met de uit-

gave ervan.

Men kan zich ervan verzekerd

weten dat het in zeer brede kring

in Zandvoort en vèr daarbuiten met
grote interesse en warme belangstel-

ling zal worden ontvangen. . K.

.WURF-PRAET"

WULUJM v.d. WUBFF;
Me feestneus legt weer veur
vaif jaer in de motte balie.

Lintjes-regen
De „lintjes-regen", ter gelegenheid

van de verjaardag van H.M. de Ko-
ningin, dit jaar weer rijkelijk neer-
gedaald op verdienstelijke Neder-
landers, is ook aan Zandvoort niet
onopgemerkt voorbij gegaan.
Opmerkelijk daarbij is, dat wat

onze gemeente betreft, vrij hoge
Koninklijke onderscheidingen wer-
den verleend.

De burgemeester

In het provinciehuis aan de Fon-
teinlaan in Haarlem werd onze bur-
gemeester, Mr. H. M. van Fenema
door de commissaris der Koningin
meegedeeld, dat deze was benoemd
tot officier in de orde van Oranje
Nassau. Wij feliciteren onze burge-
meester met deze hoge onderschei-
ding, die wij hem zo van harte gun-
nen, omdat hij daarin ook stellig

met ons de waardering zal vaststel-

len, die er ook buiten Zandvoort
bestaat voor zijn onvermoeibaar
werken in het belang van onze bad-
plaats, die hij zo dolgraag tot een
der meest belangrijke plaatsen aan
onze kust wil zien. Mr. van Fenema
heeft zich in de loop der jaren doen
kennen als een belangrijke goodwill
ambassadeur voor onze gemeente.
Bij het naderen van het einde van
zijn ambtelijke loopbaan zal deze
Koninklijke onderscheiding hem- met
ons grote vreugde, dankbaarheid en
voldoening hebben geschonken. De
teleurstelling, dat nu verscheidene
van zijn plannnen nog niet tot een
begin van uitvoering konden worden
gebracht, zal er zeker wat door op
de achtergrond zijn gedrongen.
Daarnaast, zijn we er echter van
overtuigd, dat Mr. van Fenema nog
vóór het beëindigen van zijn ambts-
periode in het jaar dat hem nog
rost, alles op alles zal zetten, orn dit

begin van uitvoering alsnog te ver-
wezenlijken, opdat hij de voltooiing

ervan .aan zijn 'opvolger kan over-
laten.

" '

'

Toon Hermans - Guus Hoekman
In het Raadhuis heeft de burge-

meester op zijn beurt donderdag-
morgen 29 mei aan onze. plaatsge-

noten Toon Hermans on Guus Hoek-
man de versierselen, behorende bij

de benoeming tot ridder in de orde
van Oranje Nassau mogen opspel-

den. Mr. van Fenema deed dit ken-
nelijk met zeer veel vreugde het-

geen in zijn geestige toespraken wel
duidelijk tot uitdrukking kwam.
Dat wij beide, we mogen wel zeg-

gen „wereldberoemde" kunstenaars
tot inwoners van onze gemeente
hebben, vervult ons allen met trots.

Toon Hermans als de grote tovenaar
met de kostelijke humor, Guus
Hoekman als de wereldberoemde
opera en oratorium-zanger. Dat juist

zij beiden voor deze hoge onder-
scheiding in aanmerking kwamen
zal eveneens velen van ons in

hun vreugde doen delen.

FEESTELIJKHEDEN
IN ZANDVOORT
Daar ik na mijn operatie helaas

nog niet in staat was, de feestelijk-

heden in onze gemeente rondom
Koninginnedag en bevrijdingsdag

bij te wonen, doch slechts enkele
onderdelen daarvan kon meemaken,
stel ik mij voor in een algeheel

samenvattend artikel op het geheel

van deze festiviteiten in ons eerst-

volgend nummer nader terug te

komen, K.

SPORTWAGENRACES N.A.V.

De Nederlandse autorensportver-
eniging (N.A.V.) opent haar race-

seizoen 1965 met het houden van
nationale sportwagenraces op het

Zandvoortse circuit op zaterdag 8

mei. De belangstelling van de cou-
reurs voor deze races is zeer groot,

zodat ongtewijfeld de autorensport-
enthousiasten een spannende race-

dag te wachten staat.

Men zal dan o.a. óók kunnen ken-
nismaken met de nieuwe Volks-
wagen-race-auto, die het uiterlijk

heeft van een Grand Prix wagen,
en o.a. gereden door Ben Pon ir.,

hun debuut op ons circuit zullen

maken.

„THE ZANDVOORT BOYS"
VERWACHT HOOG BEZOEK
In het kader van internationale

voetbalontmoetingen zal de voetbal-
vereniging T.Z.B, zaterdag 8 en zon-

dag 9 mei, gastheer zijn van de F.C.

Granterath. 's Zaterdags tonen om
16 uur de veteranen in het Kenne-
mer Sportpark hun kunnen en 's

zondags zullen do eerste teams van
beide verenigingen elkaar om 15

uur ontmoeten.
Het beloven twee interessante

duels te worden, temeer daar T.Z.B,

zich dient te revancheren in ver-
band met de kleine nederlagen van
hot vorig jaar in Granterath geleden.
De buitenlandse gasten worden

ondergebracht bij de gastvrije leden
en zaterdagavond onthaald op een
Tirolerfestijn in het Patronaats-
gebouw, waaraan o.a. medewerkt
de in Zandvoort zo pupulaire Ti-
rolerkapel.

W. J. Zoet

En tenslotte werd (niet in Zand-
voort) ons raadslid de heer W. J.

Zoet eveneens benoemd tot officier

in de orde van Oranje Nassau. Ook
dit feit mag met grote voldoening
worden vermeld. Als voorzitter van
de stichting „Nieuw Unicum." deed
de heer Zoet uitermate belangrijk-
werk voor de gehandicapte bejaar-
den dat hij naast zijn ambtelijke
loopbaan als Rijksconsulent voor
Sociale zaken tot zijn neven-levens-
taak beschouwt. Wanneer straks de
stichting haar plannen voor het
nieuwe tehuis in onze Zandvoortse
duinen zal zien verwezenlijkt, zal
stellig het belangrijke aandeel, dat
de heer Zoet daarin heeft gehad ten
volle blijken. Ook hem feliciteren
wij van harte met het feit, dat zijn

arbeid ook buiten Zandvoort die be-
langstelling heeft getrokken, die
geleid 'heeft tot deze Koninklijke
onderscheiding. K.

BEN-FICA IN HET BADHOTEL
Het vermaarde eerste elftal van

Ben-Fica uit Lissabon, dat op uit-

nodiging zondag a.s. in Amsterdam
tegen Ajax zal spelen, arriveert
vrijdag (heden) in ons land en zal
van vrijdagavond t.m. maandag a.s.

vergezeld van trainer en verzorgers
logeren in het Badhotel.
Voor de heer J. J. Pas een grote

eer, dit Portugese voetbalelftal on-
der zijn gasten te mogen rekenen.
Slechts hopen wij voor hem, dat
handtekeningenjagers het hem niet
èl te lastig zullen maken.

GERECHTSHOF BEKEEK
OPNIEUW SATURNESPEL
In „eigen omgeving", dus in het

Badhotel 'heeft het Amsterdamse
Gerechtshof, dat in hoger beroep
moet gaan uitmaken of het Satur-
nespel al dan- niet als een behendig-
heidsspel kan worden aangemerkt,
donderdag 29 mei dit spel opnieuw
bekeken.
Het Hof arriveerde om half twee

in het hotel, namelijk de president
Mr. Fikkert, twee raadslieden, de
griffier en de procureur-generaal
Mr. J". H. Kemper. Zij werden ont-
vangen door de Directeur, de heer
J. J. Pas, waarna in een der zalen

de getuigen nogmaals werden onder-
vraagd.
Vervolgens begaf men zich naar

de speelzaal, waar drie spelers ze-

ven keer moesten spelen. Dit leidde

tot een opmerkelijk resultaat. Deze
behendigheidsspelers wisten name-
lijk allen te winnen. De eerste in

zevenmaal ƒ 39,—, de tweede ƒ 98,-

en de derde f 158,—

.

Des avonds bevond Het Hof zich

onopgemerkt tussen de spelers, ten-
einde zich een slotTindruk te vor-
men van het karakter van het spel.

Om tien uur des' avonds werd de
zitting heropend. T>e procureur-gene-
raal noemde de tijdens de middag-
uren bereikte resultaten inderdaad
opmerkelijk, doch meende deson-
danks dat het Saturnespel niet als

een behendigheidsspel kon worden
aangemerkt, tot welke mening hij

in do avonduren gekomen was, daar
toen bleek, 'dat de doorsnee-speler
zich niet de tijd gunt of niet de ge-
legenheid heeft om behendig te zijn.

Mr. Kemper bleef daarom bij zijn

eis van ƒ 25,— boete, daar hij meen-
de, dat het Saturne in het algemeen
als hazardspel wordt gespeeld.

Op donderdag 13 mei zal Het Hof
arrest wijzen. Laat ons hopen dat
dit even gunstig zal uitvallen als

indertijd het arrest van de Haarlem-
se Rechtbank, die tot eenzelfde eis

kwam, doch uiteindelijk toch vrij-

spraak gaf. Zandvoort zal bij be-
houd van het Saturnespel slechts

wèl kunnen varen.

FEESTAVOND
ACCORDEONVERENIGING
De accordeonvereniging „Zand-

voort" zal het winterseizoen gaan
besluiten met een feestavond, die

zal worden gehouden op zaterdag
8 mei in restaurant „Zomerlust".

Radiatoren en
Plintverwarming

.TECHNISCH WERK'
- Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Dranken bestellen? OfifiO
Brokmeier bellen! l\)\)L

heren haar-

vërzorger

-VvHütXoik
Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

Beter slaagt

U bij

„'t Intetiewï'
Stationsplein 15 - Telef. 3346

voor:

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

Auto huren

3|" per dag
Model '64 en '65.

Taunus, Simca, V.W. de Luxe

DE SCHELP
TEL. 4781

Bodega Petrovitch Kerkstraat

Maandag 10 mei a.s.

CfoegoólaviócU. ^-eótival
Vanaf 9 tot 1 uur

JOEGOSLAVISCH ENSEMBLE, oJ.v. Branislav Vukovitch.

Zang van Anica Jocitch.

Folklore uit Bosnië, Kroatië, Dalmatië, Servië etc.

Bodega Petrovitch Kerkstraat

' Maandags gesloten

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand mei
elke vrijdag, zaterdag en zon-

en feestdagen:

Het populaire, T.V.-Radio
Dans- en Showorkest

Hans Overmeer
met zijn

Holland-kwartet

Vwc> <U nieuwste

fnadeUa^sds
modellen '64-'65

SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1964

48 cm. beeld f 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 189,— ƒ 99-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

HadkoUl Het nieuwste hotel aan de kust

Boulevard Paulus Loot 1, Tel. 4941

Casuta
Dagelijks geopend
van 17 tot 2 uur.

Karl-Heinz Dörr Trio
in de Wiener Bonbonnière.

Saturne trio
Vrijdag - Zaterdag - Zondag

Entertainment Wim Landman
in Indonesische zaal Maandag t.m. donderdag.

Iedere vrijdagavond: „SATUUNE-SURPRISE".
Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bel.

U kunt toch ook rekenen en

vergelijken !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits fftbracht on gehaald by

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2053

Ook voor stoppaKe

„gHmtrosi" ©abeerne

,<Se IjuisUamec ban HanbUoort)

Jhitfem doekje in fjtt restaurant

„Atkdtw 7jMeth&"
(De Huiskamer v. Zandvoort)

VERWARMD TERRAS
Specialiteiten Restaurant

Unieke sfeer .

HOTEL 80UW&S
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van 7 t.m. 13 mei:
iedere avond 8.30 uur:

Het Italiaanse Quartetto

Elio Novel
•

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

Les Eyners
akrobatisch/komisch dansen

Los del Alcazar
Spaanse dansen

•
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

"\

.J

Moeder's
mooiste geschenk

Komt ook dit jaar van

PARFUMERIE

Kerkstraat 23 - Telefoon 2107

Het trefpunt
der wereldmerken!



Moederdag . . . Bloemendag!

Bloemenmagazijn „ERICA"
Firma C. G. A. Cassee - Anno 1908

Tl"aRflStl*aat (achter het oude postkantoor)

Zondag 9 mei: Moederdag
Maak van Moederdag een feestelijke dag en verras haar met een MOOI GESCHENK van

Parfumerie

~V€X*lJ/l

Haltestraat 53 Telef. 3449

U kunt bij ons keus maken uit een ruime sortering ZEPEN, LOTIONS, COLLIERS enz.

Ook hebben wij een mooie collectie luxe poeder dozen, waar moeder beslist blij mee zal zyn.

Onze zaterdag verrassing:

2 zakken gekleurde WATTENBOLLETJES
normaal ƒ 0,95 per zak, HU jamfin VOOr I 1,00

Dépositaire: Dr. v.d. Hoo£ - Marbcrt - Ellen Ectrix - Stendhal en Flor Mar.

Wij geven bij iedere aankoop gratis monsters.

KOALA
damespyama's

met een Koala speldje

OOK IN KINDERPYAMA'S

Nylonkousen
met Naad - zonder Naad

COCKTAILSCHORTJES

NOTTEN
HALTESTRAAT 59 - TELEFOON 3398

Contantzcgels en Voorzorgzegels.

The Coca-Cola Export Corporation
Holland Branch

VRAAGT voor het depot Zandvoort

mannelijke krachten
in vaste dienst, voor los- en laadwerk-
zaamhoden. Minimum leeftijd 18 jaar.

Aanmelden: Haarlemmerstraat 13, Zandvoort,
telefoon 02507 - 4093.

VOOR DIRECT GEVRAAGD:

mannelijke en vrouwelijke

krachten voor do afwaskeuken

mannelijke krachten
voor de algemene dienst

BADHOTEL
Boulevard Paulus Loot 1 - Telefoon 4941

Autoverzekering

en financiering

J. S. FOLKERS
D, Schaepmanstraat 1 '*g$™_ *g

bromfietsverzekering
Hoek Brederodestraat
Tel. 4580 - b.g.g. 3283

/-v. " ,>$

Pèn bent u zekervan perfecte pasvorm, kwaliteit,

charme. .. In élke maat. Kom eens langs, dan ziet

u het met eigen ogen) Novana, ook uw modieuze
ondergoed!

De nieuwe collectie nu bij:

Anth. Bakels N.V.
Kerkstraat 29 - Tel. 2513

Redaucohi Judo.
Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS
f 59SO - f 7,SO
en f 15,00

Bü elk diner een fles wijn per persoon gratis!

SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tijdig Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften,
partyen en verenigingsavondjes.

Voor Moederdag
hebben wij een grote collectie

nuttige en prettige geschenken
o.a. dozen postpapier, ballpoints, vulpenhouders,
en vanzelfsprekend een enorme sortering boe-

ken, óók op huishoudelijk gebied.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321 - ZANDVOORT

Met ingang van maandag 17 mei a.s.

wordt onze znak wegens reorganisatie

gesloten tot Hemelvaartsdag

op 27 MEI zal onze zaak

uitsluitend LUNCHROOM zijn.

Wij maken tevens van do gelegenheid gebruik
onze clientèle kartelijk dank te zeggen.

THORBECKESTRAAT 5 ZANDVOORT

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Antoinctte Petronella, d.v.

A,„ M. H. van Deursen. en W.
Blouw.

Gehuwd: Funke K. en Lacet, P.
Geboren buiten de gemeente:
Jan Michael, z.v. D. J. de Ruiter
en L. M. Schaap. Fernando, z.v.

C. H. van Brero en A. C. de Lan-
ge. Florus Johannis, z.v. J. Kerk-
man en S. M. Kraaijmes. Herman
Kees, z.v. H. J. Ronde, en A. J. F.

van der Ham. Tony Robert, z.v.

D. A. van Leeuwen en A. C. Kie-
fer, Yvonne Theresia, d.v. F. A.
H. Laarman en T. A. Koops. Frits

Wouter, z.v. F. W. Rinkel en W. A.
Smit. Irma Josephina Maria, d.v.

J. F. Tieleman en A. Sibbel.

Hans, z.v. H. Heierman en L van
Steen.

Overleden buiten de gemeente:
Ronteltap, Johannes, oud 72 jaar,

zonder beroep, gehuwd met W. B.
D. Trouwborst. Terol, Aagje, oud
77 jaar, zonder beroep, gehuwd
geweest met D. Keur. Hauer,
Anna Maria, oud 78 jaar, zonder
beroep geh. gew. m. Jacrij, J. J.



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koalkastan - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken

WASAUTOMATEN

I IXC I I D Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.

pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 „

22 et. p. m.m.
pagina 1

" 42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE

Voetkundige
SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE

Pedicure - Manicure
Massage

- ZEESTRAAT 33

Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

!R£XK£RSl

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1984 en 1965.

Opeis Kapitah - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652 .

• OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN -

Auto-verz.,
__

W.A.-verz.,
Brand-verz. 'etc. etc.

•Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

MEISJE CEVRAAGD.
Mevr. A. Dorsman, Kerk-r
straat 12.

Op.
Moederdag
komt
Adamo.
Of Frederik (met Nina).

Of Frank Sinatra.

Of Frederic Chopin.
Allemaal attente

troubadours die Haar
maar al te graag een
aubade komen
brengen. Onmogelijk?
Welnee, beste mensen.
Op de plaat kan alles.

Verpak uw gulle

gedachten toch in

muziek!- En omdat wij

genoeg platen hebben
voor alle lieve moeders
van de wereld,

moestu echt vandaag
of morgen eens
binnenlopen.

.

Hier is ons adresi

DISCOTARIA
De zaak waar
muziek in zit!

Thorbeckestraat 15
Zandvoort, Tel. 3378

Een echte Huisvrouw
Doet zelf de was thuis maar
dan met zo'n mooie VELO
wascombinatio v.a. ƒ 498,-.

Heus dan is uw wasdag
een vreugde.
En morgen al in huis
als u belt.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

Ongem. • WOONRUIMTE
TE HUUR GEVRAAGD
door heer alleen, b.b.h.h.

Br. no. 3-5 bur. v.d. blad.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aangeb. zonnige 4 kamer-
woning in A'dam. Gevr.:
woning in Zvrt. Telef. 4150

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Dratferstr. 12, Tel. 3751

Rechtsbijstandverzekering
voor automobilisten,

rijbewijs en kentekenver-
zekeringen, autofinanc.

Ass.kant. Kroes, Zijlweg 46

Haarlem, tel. 17632^ Zater-
dags tot 1 uur.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5" ct.Tapijt en gewatt.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62

et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32

, TEL. 4376

U belt, wij komen!

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Korthof, Zuiderstr 13a

VERLOREN:
5 april, gaande van Zand-
voort naar Haarlem met
de bus, een ronde granaten
BROCHE. Ben erg gedu-
peerd. Tegen beloning terug
bezorgen: Keur, Kerkstr.24

VOOR T.V. en
T.V. ANTENNES
- met garantie
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307

Burg. Beeckmanstraat 36.

GEVRAAGD: Netlo JON-
GEN en nette WINKEL-
JUFFROUW. Bakkerij M.
Keur, Diaconiehuisstr. 36,

telef. 2404. .-.„-. ..'..-..,
:.~„

HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling,
maar met" réchtevan koop
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767

en 's avonds 02964 - 18664

Uw leven is in gevaar!
Als u door blijft wassen
met die oude lekkende
wasmachine. Ruil hem in

voor zo'n mooie VELO
wascombinatie v.a. ƒ 498,-.

"Wij geven een hoge inruil-

waarde. Betaling in overleg
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

TE KOOP: snelbrommer
in pi\ staat ƒ 200,—.

v. Lennepweg 36-1, Zvt.

GEVRAAGD: in klein gez.

Horeca bedrijf flinke vr.

hulp v. v.m/ 7.30-3.30 n.m.
Prettige w erkkrihg. Hoog
Loon. Tel. 2524.

TE KOOP: 4 KAMER-
FLAT in Zvrt. Mod. keu-
ken en batik. Blijvend uit-

zich o.d. duinen. Zeer ge-
sch. y. jong echtpaar. 3de
etage. Telef. 4935.

GEVRAAGD: 2 flinke af-
washulpen 'smorgens en
's avonds enige uren.
Brcderodostraat 75.

TE KOOP GEVR. vaste
wastafel; Schoolstraat 6.

Volle Evangelie Gemeente
Afd. Zandvoort

BIJEENKOMST
DONDERDAG 13 MEI 1965

in „DE WITTE ZWAAN", Dorpsplein, Zandvoort

Spreker: Jan van Gijs
Onderwerp:

•
- HET, APPèL DER PINKSTERBEWEGING

Toegang vrij. Aanvang: 20 uur. Zangdicnst 19.30.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

,£
'

f
£. itetoneti.*

Zandvoorts enige volledige
1 '

' rijschool
>sr!r' "

.
-

Mercedes - NSU Frinz IV - DAF
Opel Vrachtwagen - Vespa scooter

BREDERODESTRAAT TELEFOON 4419

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,

enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

•f 'X' -i .

RENTEVERHOGING
Per 1 mei 1965 is de rente verhoogd tot

4 /o 4/4 /i>
op boekjes met op boekjes met

3 maanden opzegging 6 maanden opzegging

•.- /'• :,*.'-.••-• ^•%ïpW?6E.-^£ '-"*: 'NUTSSPAARBANK

9 mei: Moederdag

4,^ P

Huishoudelijke en
Luxe artikelen

Damesmodes
Geef een GESCHENKENBON aan MOEDER!

Anth. Bakels n.v.
Kerkstraat 29-31 - Telefoon 2513 - Sinds 1874

Voor Uw

Moederdagtaarten

Raadhuisplein 1 - Telefoon 2820

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ 7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m*

Een geschenk
dat moeder ongetwijfeld zal waarderen, o.a.:

PARFUMS - LIPSTICKS - LOTION
EAU DE COLOGNE - luxe dozen zeep.

Een uitgebreide sortering colliers, zonnebrillen
en poederdozen.

Drogisterij Blaauboer
HALTESTRAAT 46 - TELEFOON 2392

Voor moeder alleen het beste!

Geen mooier cadeau

voor moederdag
dan

een horloge
HET IS EEN GESCHENK

VAN BLIJVENDE WAARDE!

Ook zijn wij ruim gesorteerd in horlogebandjes,
reiswekkers, wekkers en klokken.
Prima service. 100% garantie.

o©
1

Erkend horlóger

Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

SPECIAALZAAK IN UURWERKEN
horloges, klokken, wekkers, banden.

TIJD IS VAKMANSCHAP!

Groot en klein vinden

VANDERWERFPs
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Voor moederdag
exclusieve en
blijvende

geschenken

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

Üw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren 'door

ervaren reparatrice.
**

Mevr. Hose
Tollensstraat 31
Telef. 4823

Zandvoort

De eerstvolgende

veiling
wordt gehouden op dinsdag 25 mei
Nette goederen kunnen nog worden

ingebracht of afgehaald.

Inlichtingen: Veilinggebouw

De^witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Telefoon 2164

BEHANGEN en STOFFEREN
zeil loggen of tapijt keren

J. van den Bos
woninginichting •

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L. Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2S96 - 3759

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394
'

Voor alle

verzekeringen

vmc fnoedu
is een geschenk voor haar alleen!

Wü hebben een enorme keuze in allerlei cadeaux
voor persoonlijk gebruik.

JAPONNEN nieuwste modellen en kleuren
vanaf ƒ 17,95

Vlotte Blouses met korte mouw en mouwloos
in alle maten ƒ 29,75 tot ƒ 5,95

ONDERJURKEN schattige modellen mei prach-
tige kant van ƒ 12,75 tot ƒ 5,50

JUPONS met plissé en kant f 4,50

Een fraaie collectie in dames Nachthemden en
Pyama's w.o. „Parklan" van de Nobeltfabrieken

apart, maat houdend, en uitstekende pasvorm.

JAGO SHAWLS in alle prijzen vanaf ƒ 1,95

„ARWA" kousen Ie keus vanaf ƒ 1,45

„ZEEPAARDJE" Baridoeken, Badlakens in de
nieuwste dessins vanaf ƒ 3,50

Een keuze uit duizenden Badpakken in de aller-

nieuwste modelion „Tweka" - „Jansen"
„Triumph" en anderen.

DAMES LANGE PANTALONS in
prachtige jeans ƒ 10.95

Mooie HELANCA pantalons - zomer kleuren
ƒ 22,50

„STURKA" dames shorts en Jackcts

In dames PULLOVERS en VESTEN de beken-
de grote sortering (mouwloos, korte mouw en
lange mouw).

En natuurlijk ook dameszakdoekjes los of ver-
pakt in alle prijzen.

Maakt nu keuze uit honderden geschenken.

Modehuis ,Dt Wacuf
Haltestraat 40 Tel. 2087

Ongeëvenaard! Modieus! Voordelig!

Steeds een stap voor!

VOOR MOEDER:

9oede ZONNEBRILeen
altijd welkom

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

HALTESTRAAT 5

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

Voor moeder
Ligstoel ƒ10,95

Strandtassen ƒ 2,50

Philips Mixer ƒ29,

—

Philips strykbout
met regelaar v.a. ƒ29,75

Nova haardrogers
met standaard ƒ61,

—

Philips HaarfShn
geheel compleet ƒ39,75

Tornado Haarfóhn .

.

ƒ28,50

Schemerlampje ƒ 4,50

Tornado koffiemolen

Philips Hoogtezon .

.

Raamventilator

Broodrooster

ƒ15,50

ƒ54,—

ƒ59,75

ƒ17,50

Automatische
Broodrooster ƒ39,75

Personenweegschaal ƒ19,75

Centrifuges ƒ125,

—

enz. enz. enz.

Philips Beanty set ƒ39,95

Tornado Handstofzuiger ƒ45,-

Te veel om op te noemen.

U slaagt bij ons altijd!

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7 TELEFOON 2974



WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Dè speciaalzaak In wijnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wünaanbiedingen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 Tel. 1 02 70

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Openbare bijeenkomst
van de V.V.D. in het GEMEENSCHAPSHUIS,
Schoolplein 1, Ie Zandvoort,

op DONDERDAG 13 MEI a.s.

Tot U zal spreken

Mr. H. van
Voorzitter van de Eerste Kamer-
fractie van de Volkspartij voor Vrij-

heid en Democratie.

Aanvang 8.30 uur n.m. Iedereen is welkom.

U kunt zich ter plaatse ook aanmelden als lid.

Haarlem. Tel. (02500) 54731 -3 min. v.h. station

FBI tegen handeSaren

in verdovende middelen
Joseph Worrender, Paul Janning. IS jr.

Een strijd op leven en dood tegen ge-
wetenloze handelaren in verdovende mid-
delen! FBI slaat keihard toe!

Aanvangstijden: zaterdag 2, 7, 9.15 uur.

Zondag 2, 4.30, 7, 9.15 uur.

Dinsdag 8 uur. Overige dagen 7 en 9.15 u.

(^eróetterie

aióon ecfcince

' daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Wees gul met

Moederdag
Leuke baddoekset
met washandjes

9,90, 6,95, 4,95, 3,95

Moderne keukendoek
met 2 panlappen

4,50 3,25

Svvan zakdoeken
in doosje 2,85 2,

—

Moderne
ontbytlakenset
130x160 13,75, 9,90, 8,90

Draion dames vest
korte mouw 19,75

Shawls,
effen, nop-fantasie

4,95, 3,95. 2,95, 1,75

Dames badjassen
koi-t model v.a. 19,75

lang mociel v.a. 39,75

Jansweg 17/Stalionsplein Haarlem

NOORD-WIJK a/ZEE
HOOFDSTRAAT 77

ZANDVOORT
KERKPLEIN

Voor moeder
LEUKE DAMESPANTALONS
BADPAKKEN - BIKINI'S

KOFFERS - TASSEN

Tennisartikelcn - Kampcerartikelen

Mepal servies enz.

Sporthuis

„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 Telef. 2131

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, lijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wtf rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaaldl

TELEF. 5054 of 2845 SCHELPENPLEIN 18

Wij willen 50.000 nieuwe klanten winnen

voor zoil pri]s

WEER [2_N!§»yj?LS PRIJSVERLAGINGEN

Gelderse Ham
Rijnwijn

100 gram

Nierstefner GUTES Domthal 1964
i (In groot aantal AH-winkels) flesjl£5-

-EEN GREEP UIT ONZE PRIJSVERLAGINGEN-

Braadkip
Wafelrepen

extra kwaliteit. _per 500 gram

_ 14 stuks

l59

69

Appelmoes
Abrikozenfam
Appelsap

_I/1 blik

Tomatensoep
Mentos

huishoud I. .pot

.grote fles

met balletjes 1/1 blik

9̂̂
P rollen

7S Soepballetjes 2 „„„„

ffiaearoni 500 g„m
# In een groot aantal AH-winkels

EXTRA
Weekaanbiedingen t/m woensdag 1 2 mei

MOSEL
r^ss* PERLE
^SBi DEMI-SEC

sprankelende, mousserende wijn

fï&l!ïW$F J$f '?!*7<*$^*

ROUZGKOCk— gewicht ± 560 gram>^59

Luncheon Meat b..k 340 ^,„,^89
T0llCtZCCP„Tabac" fijngeurend 3 slukkenl,-

Nieuwe PMC-premies. Ca. 50 o/o Glubkorting E

ORIGINELE
ZWITSERSE WMMfi HORLOGES

Top-k»aliteit: met glucydur balans, nivarox spiraal en neotal veer

voor hoogste precisie. Een combinatie kenmerkend voor dure

horloges! Bovendien: 17 steens, incabloc, shockproof en 1 jaar

schriftelijke garantie. Kies uit vier horloges, ideale geschenken voor

, vader en zoon, moeder en dochter.

de Luxe DOUBLÉ SportiefCHROMÉ
HEREN. Met datumaanwij-
zing. 20 micron doublé kast.

Extraplatmodel. Fraaie wijzer-
plaat. Luxe zwartlederen band.
Vergelijkbare winkelwaarde
f 125.-. Bestelnr. 130

DAMES. Zeer charmant mo-
del. 20 micron doublé. Glas
met geslepen facetrand met
briljant eITect. Fraai zwart-
lederen bandje. -Een trots

bezit 1 Vergelijkbare winkel-
waarde f120.-. Bestelnr. 140
Heren- of dameshorloge

HEREN. Met datumaanwij-
zing. Chromé kast. Jeugdig
sportief model met soepele

Tropic band. Waterdicht,

shockproof. Vergelijkbare win-
kelwaarde f 100.-. Bestelnr. 1 35

DAMES. Slechts 20 mm door-
snede. Zeer jeugdig model.
Water- en shockproof, dus ook
ideaal bij het dagelijks werk.
Glad zwartlederen bandje.

Vergelijkbare winkelwaarde
f90.-. Bestelnr. 145
Heren- of dameshorloge

Meer bijzonderheden ,•«««/ 1. ... Je uitgebreide PMC CLUBPRIJS .«*# CLUBPRIJS »«•
kleurenfokler, verkrijgbaar in elke AH winkel. waarvanf52.- in PMC-cheques geheel in PMC-cheqnes

Albert Heijn

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van 3-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - telefoon 21 £
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Bezetting/bevrijding.

Brief van de Georgiër

s

In een van mün vorige artikelen

over de bezettingstijd haalde ik

reeds terloops aan het verbluf van
het bataljon Georgiërs, dat in het

laatste jaar van de bezetting in

Zandvoort was -gedetacheerd. In m'n
gedachten zie ik ze nog rondlopen

in onze gemeente in hun vuile, ver-

fomfaaide uniformen, want de Duit-

sers lieten zich weinig aan deze

Russen gelegen liggen. Ze werden
geduld, maar niet vertrouwd en
voor dit laatste was dan ook alle

reden. In krijgsgevangenschap ge-

raakt, werden ze gedwongen, het

Duitse 'legér te komen versterken

en zo ver mogelijk van huis en

haard ingezet.

Het spreekt dus vanzelf, dat deze

soldaten in hun hart een zeer grote

hekel hadden aan alles wat Duits

was en naarmate ze hier enige tijd

waren, werd dit verschillenden van
ons duidelijk. Ze zochten contact

met mensen die ondergronds werk
verrichtten en bereidden middels

hun organisatie van partizanen in

Zandvoort een putsch voor tegen de

bezetter. Toen dit uitlekte en de

Duitsers hiervan op de hoogte

bleken, werd het gehele bataljon

begin april — teneinde de Geor-

giërs te isoleren — overgebracht

naar het eiland Texel.

Voordien zochten ze nog eenmaal

contact met ons en op een goede

avond kwam brigadier Van Akooy
bij de heer Henk Bos vertellen, dat

zij een groot aantal wapenen voor

hun vertrek met de bijbehorende

munitie aan de illegaliteit in Zand-

voort wilden overdoen. Vanzelf-

sprekend werd dit aanbod gretig

aanvaard. Voorlopig werd een groot

aantal wapenen en munitie in het

huis van Henk Bos opgeslagen, van-

waar dit welkome geschenk later

werd overgebracht naar het politie-

bureau in afwachting van een

nadere bestemming, indien de nood

aan ~de man zou komen.
Kort nadat ze op Texel waren

aangekomen, ontketenden ze daar

de opstand, die leidde tot het be-

kende bloedbad, want met niets

ontziende wreedheid sloegen de

Duitsers, die in allerijl versterkin-

gen moesten laten "aanrukken, dit

gewapende verzet neer. Gevangen
genomen Georgiërs werden opge-

hangen, gelyncht en ook vele bur-

gers, die de kant van de Russen

hadden gekozen, deelden dit lot.

Vijfhonderd Georgiërs en meer dan

honderd Texelaren verloren bij de

vele dagen durende gevechten, die

-- hun-hoogtepunt kregen i>ij .de minia-

tuur veldslag bij de vuurtoren, het

leven.
Ruim tweehonderd man van het

bataljon overleefden de gruwelijke

massamoord en namens deze zonden

een aantal van hen, waaronder de

beide commandanten N. Gongladze

en E. Artemidze, dezer dagen een

brief aan de Russische ambassade

met verzoek, deze in de daarvoor

in aanmerking komende bladen te

publiceren. Hier en daar wat ver-

kort, laat ik deze brief hieronder

volgen:

Beste Nederlandse vrienden, -

Twintig jaar zijn voorbijgegaan

sinds het einde van de tweede

wereldoorlog, die door fascistisch

Duitsland was ontketend. De volken

van Europa, die Hitler in slavernij

wilde brengen, verhieven zich tot

de strijd, zij vernietigden en ver-

joegen de bezetters, kregen weer

rust, en keerden weer terug naar

vreedzame arbeid.

Het lot van de oorlog wilde dat

wij, enige honderden Sowjetdienst-

plichtigen van Georgische nationali-

teit, die moeilijke jaren temidden van

U, beste vrienden, doormaakten,

met de bewoners van Noord-Hol-

land en het eiland Texel. De krijgs-

gevangenschap en daarna de ge-

welddadige formering van een

nationaal bataljon onder het com-

mando van fascisten, bracht ons

bewoners van de Kaukasus naar het

verre en onbekende land aan de

kust van de Noordzee.

In de zwaardrukkende omstandig-

heden der bezetting en de beestach-

tige terreur tegen de Nederlandse

patriotten, hebben wij ons met U
bevriend en vonden een gemeen-

schappelijke taal.

Uw hartelijke vriendschap ver-

warmde ons in de koude en voch-

tige bunkers van Zandvoort. Wn
ontvingen van U morele ondersteu-

ning en de juiste informaties over

de situatie aan de fronten van de

wereldoorlog. Van onze kant streef-

den wij ernaar uw verzetsgroepen

te helpen door in het geheim wa-
pens en levensmiddelen te leveren,

die uit de opslagplaatsen van de

vijand waren gestolen. B« ons in het

Georgische bataljon was een ge-

heime organisatie van partizanen,

die in nauw contact stond met de

ondergrondse strijders van Neder-

land. . ...
Toen de nazistische bevelvoering

de lucht kreeg van onze verbindin-

gen met U, isoleerde zij ons op het

eiland Texel, waar wij de wapens
opnamen, teneinde blijk te geven

van onze onverzoenlijkheid en

vijandschap jegens het Hitlerisme.

500 van onze kameraden liggen in

de bodem van Texel begraven. Met
hen tezamen hebben ook meer dan
100 Texelaren hun leven .verloren

ala slachtoffers van de wrede beulen.

Het bloed van de gevallenen op het

eiland heeft onze vriendschap voor

altijd bezegeld.

Wij z«n TJ oneindig dankbaar voor

de sympathie, die TJ voor ons hebt

behouden in Nederland' en voor het

feit, dat U al deze 20 jaar de laat-

ste rustplaats en de herinnering aan
de gevallenen hebt bewaard. Zij

hebben hun leven gegeven voor hun
eigen vaderland en voor Nederland,

dat toen te lijden had onder de be-

zetting van de Duitsers. Zoiets kan
men niet vergeten!

229 Georgiërs waarvan er velen

zijn die hun leven aan de patriotten

op het eiland te danken hebben,

zijn na de oorlog naar Georgië

teruggekeerd. Zij allen werden door

hun families begroet, bij sommigen
van hen waren tijdens hun 4 jaar

afwezigheid de kinderen opgegroeid,

de meeste jonge deelnemers aan de

opstand gingen daarna studeren in

middelbare of hogere instellingen

van onderwijs. Allen hebben hun
plaats in de maatschappij gevonden.

Twintig jaar zijn voorbijgegaan.

Wij zijn al niet jong meer. De ver-

wondingen die aan het front of

tijdens de opstand waren opgelopen

hebben verschillenden 't leven ge-

kort. Maar ongeveer 200 personen

leven en werken in verschillende

delen van Georgië als landbouw-

kundigen, ingenieurs, leiders van

bedrijven, arbeiders in de bedrijven

of in de landbouwcoöperaties.

Het Georgische volk is er trots op,

dat zijn zonen hand in hand hebben

gestreden met de roemrijke zonen

van het Nederlandse volk en de

heldendood zijn gesneuveld voor het

geluk van het prachtige Nederland;

door hun fiere dood hebben zij als

het ware een triomfboog opgericht

van onverbrekelijke vriendschap

tussen onze volken.

Op de gedenkwaardige datum,

waarop de tweede wereldoorlog

Werd afgesloten, begroeten wij vurig

onze Nederlandse vrienden en alle

patriotten van Nederland. Wij heb-

ben uw kleine mooie land en zijn

eerlijk en nijvere volk lief gekregen.

Ons Georgië is in oppervlakte ook

niet groot en is ook heel mooi.

Wij genieten van veel zon, wij heb-

ben bergen en bossen en de warme
Zwarte Zee. Wij doen als patriotten

van Sowjet-Georgië alles, en ieder

van ons streeft er naar alles bannen

zijn bereik te doen voor de voor-

spoed van onze republiek. Wij zijn

van mening, dat de voornaamste

roeping van de mens op aarde is te

leven en vreugde te brengen aan

anderen. Daarom haten wij diegenen

die een nieuwe oorlog wiUen ont-

ketenen, die oen nucleaire brand
willen stichten.

Wij zouden willen dat boven uw
eiland nooit raketten zullen ont-

ploffen en er geen granaten zullen

fluiten. Dat er alleen vogels boven
uw eiland zullen vliegen, dat de

bloemen zullen bloeien en de kin-

deren er zullen stoeien.

Moge zioh nimmer de bloedige

april 1945 op uw .grond en op de hele

aardbol herhalen!
Wij wensen U vrede en een geluk-

kig leven, beste Nederlandse vrien-

den!
Namens de Georgiërs die

deelnamen aan de op-
• stand op Texel in 1945:

N. Gongladze; E. Artemidze; A.

Matsjaidze; W. Zjgenti; G. Garse-

wanisjwili; S. Nozadze; D. Sardzj-

weladze; G. Oskanow; G. Dzjodzjis-

wiili; A. Kiladze; S. Loladze; S.

Djegeneraja; I. Kwinikadze; S. Kar-
kazjadze; D. Gawasjeli; Z. Dsja-

wosjwili; N. Stoeroeja.

Georgië, april 1965.

Ik denk dat velen met mij dit

sympathieke schrijven van onze

overgebleven Russische vrienden

met grote waardering en dank zul-

len begroeten. Het geeft opnieuw
herinneringen aan een der meest

bewogen episodes in de .geschiedenis

van ons dorpsleven en tevens her-

inneringen aan eon oprechte vriend-

schap, die in deze dagen tussen hen

en ons ontstond.

Dat ook z« thans — na alle door-

gestane ellende — weer in vrede en

voorspoed kunnen leven, verheugt

ons daarbij wel zeer bijzonder. Wat
zou het interessant en ontroerend

zijn, wanneer wü enigen van hen
weer eens in Zandvoort zouden

kunnen ontmoeten. Het Zandvoort,

dat zij niet meer zouden herkennen,

omdat zij
" slechts herinneringen

hebben aan een kleine dorpsgemeen-

schap, aan mijnenvelden, prikkel-

draad en versperringen, aan bun-

kers en puinhopen. Het herbouwde
Zandvoort van thans zou hen ver-

bazen en welhaast onmogelijk voor-

komen. Wellicht dat een dergelijke

ontmoeting en daarbij aansluitend

een bezoek aan het eiland Texel,

waar zij zich eveneens nog van vele

vrienden verzekerd kunnen weten,

in de toekomst mogelijk zal zijn,

waarbij ik bijv. denk aan bemid-

deling van de Busgische ambassade.

Wij bewaren aan onze dappere

Georgiërs in Zandvoort dierbare

herinneringen. Moge in de toekomst

een leven van vrede en geluk ook

voor hen blijven voortbestaan. K.

Kunstschilder-dichter
Alberts Drukkerijen, Putstraat

16-20 te Sittard, zonden ons — op

verzoek van de auteur — ter be-

spreking toe het typografisch bij-

zonder goed verzorgde bundeltje met

verzamelde gedichten van de kunst-

schilder Ton de Boer onder de titel:

„De tijd verglijdt".

Het 46-pagina's tellende werkje,

gevat in een suggestief omslag,

waarop een zeegezioht met daar-

boven een wilde wolkenlucht werd
afgebeeld naar een der laatste schil-

derijen van de auteur, maakt bij do

eerste aanblik een prettige en aan-

trekkelijke indruk.

Ton de Boer is in Zandvoort geen

onbekende. Als onze oud-plaats-

genoot hield hij hier enkele malen

een expositie van zijn schilderijen,

terwijl ook zijn kinderschilderschool

velen zeker nog in het geheugen zal

liggen. In de loop der jaren ver-

trok Ton de Boer naar Geleen, aan-

getr kken door de schoonheid van

het Limburgse landschap, stichtte

ook daar kinder-teken en schilder-

soholen, die — evenals zijn eigen

werk — in brede kring steeds meer

belangstelling en waardering onder-

vonden.
, _,

Op de achterzijde van het omslag

schrijft Ton de Boer, die ons nu

mot zijn eerste dichtbundel verraste,

het volgende:

„In de stilte van mijn schilders-

atelier, waar de wereld aan mu
voorbijgaat, schreef ik honderden

verzen. Ik geloof te mogen ver-

onderstellen, dat alle mensen mij^
verzen kunnen verstaan. Dat zou--

mijn liefste wens zijn!

Dit jaar ihoop ik mijn gouden

jubileum als schilder te vieren en

ik ben er nu des te gelukkiger mee,

dat ik mijn eerste bundel onder de

aandacht der mensen mag brengen.

Waar ik daarnaast gedurende een

zeventiental jaren een kinder aca-

demie leid, eerst in Zandvoort en

Haarlem en thans in Geleen en

Sittard, heb ik het bijzonder rijke

gevoel in zeer bescheiden mate iets

voor mijn medemens betekend te

hebben.

„De tijd verglijdt", bevat 42 ge-

dichten, die wij met aandacht heb-

ben gelezen. Wij leerden *in- zijn

Zandvoortse tijd Ton de Boer reeds

kennen als een idealist, dromend
van een volmaakte wereld en zijn

ogen trachtend te sluiten voor het

vele onvolmaakte, dat ons aardse

bestaan zo onbevredigend kan ma-
ken. Schoonheid en volmaaktheid

wilde hij neerleggen in zijn vele

schilderijen, die meermalen van een

droomtoestand spraken, datzelfde

vindt U terug in zijn gedichten, die

wars zijn van elk modernisme, doch

veeleer willen spreken van hart tot

hart. Ik laat U er enkele horen.

Maanlicht

De maan vernachtte op zee

en de wolken speelden mee

en in deez' oneindigheid

was 't blanke lioht majesteit. —
De majesteit van de nacht

die geheime lichten bracht,

lichten voor ihen, die zagen,

lichten voor hen, die vragen.

Hit-r is kennelijk sprake van een

herinnering aan zijn Zandvoortse

tijd, die hem toch nooit kan loslaten.

Limburg daarentegen spreekt dui-

delijk uit:

Bloesem

Als bruiden van kant rekken
(de bomen

in witte bloesempracht
zich uit over 't huis, dat ligt

(te dromen
na 'n tere voorjaarsnacht.

Als bruiden van God spreken
(de bomen

van 'n hemels Hohtfestijn,

als kind'ren van Hem,
(waarvan ze komen

klinkt Zijn aanwezig zijn.

En zijn dromerig idealisme naar
volmaaktheid vindt U terug in zijn

gedicht:

Vogels

In de ruimte vliegen vogels vrij

bepalend hun eigen vlucht,

ze zweven hoog boven de aarde

in 'n zachte blauw-gebleokte lucht.

Als de mensen zweefden als vogels

werd vrijheid een eigen recht,

als mensen boven torens toefden,

kwam elkeen bij God terecht.

Ik meen te moeten betwijfelen,

of dit dichtbundeltje van Ton de
Boer enige literaire waarde bezit,

doch het is ongekunsteld, eerlijk en
oprecht en dat zijn eigenschappen

die in de huidige ultra moderne lite-

ratuur nog al eens worden gemist.

Wij feliciteren de auteur met de

uitgave van deze eerste penne-
vruohtenj die ervan getuigen, dat

het leven 5 Kern niet onopgemerkt
voorbijgaat.

„De tijdi verglijdt" zal ongetwij-

feld zijn' weg wel vinden. U kunt
het bestellen bij' de uitgever, die ik

hierboven, noemde tegen de prijs

van ƒ5,90. - K.

Ook ruim 60 jaar geleden bezong men Zandvoort

Nu het nieuwe seizoen nadert en
in talrijke geschriften, folders en
brochures in velerlei toonaarden
Zandvoort bezongen wordt, is het
wellicht wel eens aardig, erop te

wijzen dat er ook in dit opzicht

weinig nieuws onder de zon is.

Ruim. zestig jaar geleden deed men
dat ook al, in de bloemrijke, ge-

zwollen taal, die in deze jaren ken-
merkend was voor de tijd. Voor mij
ligt een „Gids voor Zandvoort", een
niet minder dan 105 pagina's tellend

aantrekkelijk en met talloze foto's

verlucht boekje, ook toen reeds 2-

talig, namelijk Nederlands en Duits.

Het werd geschreven door de toen-

malige gemeentesecretaris, de heer
P. L. de Vries en uitgegeven in mei
1902, dat is dus 63 jaar geleden. De
heer de Vries bezong Zandvoort
toen aldus:

DE BADPLAATS ZANDVOORT
Wie na een afwezigheid van een

tic:ntal jaren de badplaats Zandvoort
weder bezoekt, vinot haar tot nict-

herkennens toe veranderd. Een
nieuw en grootsch hotel verrezen,

vorstelijke personen herbergzaam-
heid verleenend binnen zijn muren;
andere hotels in veel opzichten gun-
stig gewijzigd of vergroot; tal van
villa's en pensions volgens de
strengste eischen des tijds opgetrok-

ken en ingericht; een nieuw Post-

en Telegraafkantoor gesticht; nieu-

we straten aangelegd, andere ver-

breed, alle behoorlijk geplaveid;

meer betere toegangswegen tot het

strand geschapen; de vroegere mod-
derslooten gedempt en vervangen
door een zich voortdurend uitbrei-

dend net van rioleering; de povere
straatverlichting verdrongen door
electrisch licht; de electrische tram
Zandvoort als 't ware door een reu-

zearm verbindend met 't zuidelijk

deel van Haarlem, gelijk de Hol-
landsche Spoorweg dit aireede deed
met Haarlem's Noorderkwartier.

In alles voelt men den krachtigen

polsslag van het dorpje, dat zich

heeft uitgebreid van vlek, tot het

badplaatsje, dat in een kort tijdsbe-

stek het aantal gasten meer dan ver-

dubbelen zag; dat zich een naam
veroverde onder die badplaatsen,

welke niet alleen door landgenooten,

maar ook door vreemdelingen bij

voorkeur worden bezocht. •

De oorzaken dier snelle ontwik-
keling liggen zoowel in 't nieuw-
verrezene," als "in wat- gebleven is.

'

Gebleven is het heerlijke breede

strand, ruimte in overvloed biedend

aan hem, die in een strandstoel de

beslommcringgen vergeten wil, wel-

ke 't alledaagsche leven hem bracht

en zijn geest door behaaglijke rus't

ontvankelijk wil maken voor nieu-

we indrukken; ruimte in overvloed

voor den bader, die zijn spieren en

zenuwen staalt in den krachtigen

golfslag; ruimte ook voor de dartele

jeugd, den opkomenden vloed bed-

ding schenkend in met overleg ge-

graven kanalen, of dien trotseerend

in met onverdroten volharding op-

geworpen zandkasteclen; ruimte

zelfs voor den ruiter, die in snelle

'vaart zijn viervoeter den vrije teu-

gel laat.

Laat men den blik weiden over

do effen zandvlakte, dan kan 't zijn,

dat oude herinneringen U iets doen

missen. De Zandvoortsche visschers-

vloot, ze is niet meer, en al moge
het strand er iets van zijn schilder-

achtigheid bij hebben ingeboet, de

uitgebreidheid en zindelijkheid heb-

ben er in ruime mate door gewon-
nen.
Gebleven is de oneindige zee, nu

eens zacht kabbelend het strand

zoomend, dan weder in wilde ma-
jesteit opbruisend tot den voet der

duinen; de zee, steeds schoon in haar •

tallooze kleurschakeeringen; bij-

wijlen overwelfd door een hemel,

dien ge pleegt te bewonderen op
photo's uit den vreemde, maar dien

ge hier in nature aanschouwen kunt.

En zelfs na 't ondergaan der zon,

als de bedrijvige drukte op 't strand

plaats gemaakt heeft voor slechts

door golfgeklots verbroken stilte,

zoo sprekend in haar zwijgen, dan
vindt de natuurbewonderaar nog
stoffe te over tot rein genieten, het-

zij de blepke maan heur liefelijk

schijnsel over de uitgestrekte wa-
tervlakte giet, alles hullend in ge-

waad van phantastisclie wolkscha-

duwen, hetzij, na warmen dag, my-
riaden van microscopische schepse-

len strand en golvnn doen lichten

in zacht phosphorischen glans.

Geen uitloozingskanalen veront-

reinigen hier ter plaatse het heldere

zilte nat, dat aan den frisschen, op-

wekkenden zeewind zijn betrekke-

lijk hoog zoutgehalte mededeelt;

nieis belemmert den golfslag de

lucht met Ozon te vervullen, den
zieken genezing, den gezonden
kracht en levenslust aanbrengend.
Gebleven zijn ook de meer dan

een uur gaans breede duinen, hier

begroeid met kort opgaand hout,

daar den blinkenden top in goud-
gelen gloed badend in 't heldere

zonlicht; de duinlandschappen,

beelden en herinneringen opdoe-

mend uit de oude bladen der histo-

rie, de karakteristieke duinen van

't veelbezongen Kennemerland.
En thans de badplaats zelve.

Lanüs het strand, op de uiterste

duinreeks tal van architectonische

elegante gebouwen in verschillende
bouwstijlen, in schoonheid en prak-
tische inrichting met elkaar wed-
ijverend, daartussen vijf grote pen-
sions en enkele kleinere.

De badgast eohtor, die prefereert
niet onmiddelijk aan de zee te lo-

geren, vindt even landinwaarts tal-

loze fraaie landhuizen, waarin hem
met of zonder pension een verruk-
kelijke vacantietijd bij particulieren

geboden wordt.
Niet minder dan 4 bad-inrichtin-

gen bieden langs het strand honder-
den baders een prachtige gelegen-
heid zich te verfrisschen. Zij strek-

ken zich uit voor „Hotel Driehuizen"
het „Groote Badhuis", het „Hotel
d'Orange" en voor het „Kurhaus",
terwijl in de drie laatste, alsmede
in hot Grand Hotel warme zee- en
zoetwaterbaden te bekomen' zijn. Bij

voornoemde badinrichtingen en op
onderscheiden terreinen daartus-
schen zijn tegen billijken prijs

strandstoelen te huur, hetzij per uur
per dag of per week, hetzij per
maand of seizoen.

Het badseizoen begint 1 Juni en
eindigt 30 September. De gezond-
heidstoestand der dorpsbewoners
kan zeer gunstig worden genoemd;
waartoe ongetwijfeld veel zal bij-

dragen de algemeene rioleering, die

sedert een paar jaren is tot stand
gekomen, zoodat de reinheid van het
dorp niets te wenschen overlaat.

Men behoeft hier niet, zooals in' vele

dorpen het geval is, louter over
zandwegen te gaan; de bestrating,

in 1899 reeds tot stand gekomen,
wordt nog steeds uitgebreid, en vele

nieuwe straten zijn aangelegd ge-

worden, zoowel door de Gemeente
als door particulieren.

Het drinkwater in Zandvoort is

tegelijk smakelijk en gezond; dit

komt, omdat de duinen geheel uit

wit zand bestaan, en hier als na-
tuurlijke filters (werken. Zuivere
lucht en goed drinkwater zijn hoofd-
voorwaarden voor een goede bad-
plaats.

Nu wij hier toch over de gezond-
heid spreken, willen wij meteen
vermelden, dat hier sedert 1881 als

badarts fungeert de hoer Dr. C. A.
Gerke. In zijn woning aan de Kerk-
straat is ook een apotheek gevestigd.

Dr. Gerke, is tevens geneesheer-
directeur, van het Badhuis, voor min-
vermogenden, een philantropische

inrichting, waarin per seizoen een
honderdvijfligtal patiënten worden
verpleegd.
Sinds eenigen tijd heeft zich al-

hier gevestigd de heer P. Varekamp
_

arts, wiens woning en apotheek in

"

de Tramstraat te vinden zijn.

Deze dingen, wat het lichaam be-

treft. Doch ook met de behoeften

van den geest is rekening gehouden.
Het religieuse gevoel der badgasten
kan bevrediging vinden in de Ne-
derduitsoh Hervormde en in de
Roomsch-Katholieke kerk, beide

ruim en keurig van inrichting. Ook
werd ten vorigen jare voor de Evan-
gelisch- Luthersche gemeente gere-

geld des Zondags Duitsche dienst

gehouden in het Grand-Hotel. Ter
ontwikkeling van het litterarisch

gevoel strekt de leesbibliotheek van
den heer Saaf met zijn groot aantal

boeken, waaronder die van de nieu-

were schrijvers niet ontbreken.

Bovendien worden de groote Am-
sterdamsche nieuwsbladen, reeds

een uur na de uitgave, te Zandvoort
verspreid. (Wordt vervolgd)

K. J. C. „NOORD"
Eind stand in april is:

1. J. Rijbroek 15545

2. Mevr. Stokman 14961

3. Mevr. v.d. Heijden 13914

4. H. Bol 13891

KULTURELE VERENIGING
„PHOENIX"
Het bestuur van de Kulturcle

vereniging „Phocnix" deelt U mede,
dat 12 mei a.s. gedanst wordt in de
Wilhelminaschool onder deskundige

leiding van mejuffrouw F. Huf.

Tevens kunnen wij melden, dat

er een samenwerking tot stand is

gekomen tussen Z.V.V. en onze ver-

eniging. Woensdag 7 april is met
meerderheid van stemmen benoemd
als voorzitter de heer B.P. v.d. Valk.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen donderdag 29 april:

Vriendschappelijk:
Zandvoortm. 10 - T.Z.B. 6 3-1

Uitslagen zondag 2mei:
Junioren:
Zandvoortm. - D.W.V. 6-2

Programma zondag 9 mei:

14. N.A.S. 5 - Zandvoortm. 9 12 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zondag 2 mei:

Heren: Z.M. - R.A.P. 3 15-6

Dames: Blinkert 3 - Z.M. 3-5

Dames jun.: Odin - Z.M. 1 13-4

Meisjes: Z.M. 1 - Odin 1 4-5

Jongens: Blinkert - Z.M. 6-11

Programma zondag 9 mei:

Hr: H.O.C. - Z.M. 2 (tcr.Z.M.) 12.30 u.

Dames: Z.M. - R.A.P. 13.45 u.

Heren jun.: IJmond 2 - Z.M. 15 u.

Meisjes: IJmond 4 - Z.M. 2 13 u.



eenmaal een proefrit
om enthousiast te zijn
voor nsu
eenmaal tanken voor
600 km autovreugde
eenmaal kiezen voor elke
dag prinsjesdag

ZEGMAAR JA TE GE N NSU
ZEG MAAR JA TEGEN NSU
N.S.Uo Prinz verkoop Jac. Versteege & Zonen

Pakveldstraat 21 - TeleX. 2323

N.S.U. Prinz 4 f 4650,-; N.S.U. 1000 L. f5750,-; N.S.U. Sport ff 5900,-

ZONDAG 9 MEI
MOEDERDAG - GESCHENKENDAG!

En daarvoor naar

Spoelden'sfapfiewhuU
HALTESTRAAT 14 TELEF. 2462

EEN GREEP UIT OXZE COLLECTIE:
I otion en Parfum van Bourjois, zoals Ramage,
Ghimour ei Soir de Paris, ,Eau de Cologne van

4711 en Boldoot.

Z:ep vm Yaidley, Tabac en Maja.
Cièmc van TIn cc Floweis, Hamol en Ponds.
Lipstick en nagellak van Culex, Peggy Sage en
Boldcot Verder smaakvolle toilet en make-up
tasjes. Koitom een ïeeks artikelen, waar men

moeder beslist mee verrast.

ZIET DE ETALAGE's

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zyh ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (boek Brederodestraal)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

ZONDAG 9 MEI
IS HET MOEDERDAG!

Verras moeder dan met
bloemen!

Bloemen spreken een dui-
delijke taal van liefde en
genegenheid. U vindt bij

ons een zeer grote keuze
b.|\ in leuk opgemaakte bloem-
~/V stukjes en fraai bloeiende

planten.

Blbemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Op Moederdag
mag een MOEDERDAG-TAART
vanzelfsprekend niet ontbreken!

Een grote keuze vindt U bij:

Banketbakkerij B. BOSMAN
KERKSTRAAT 22 - TELEFOON 2126

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor f3,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .... 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst ƒ 0,98

200 gr. Haagse leverworst / 0,75

250 gr. Gelderse gekookte worst 95 et.

150 gr. Pekelvlees voor 85 et.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdschr. 5 et; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 'c; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wij zijn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht_93 - Tel. 02500 - 16261 (btf

geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

9 mei: Moederdag
Geef moeder een goede ZONNEBRIL of

POLAROID ZONNEBRIL, of 'n zonnebril

op sterkte van moeders bestaande bril.

Grote sortering:

Huishoudscharen
Nagelscharen
Borduurscharen
Manicuresets
Kartelscharen
Nayeltangen
Eeltschaafjes
Pincetten
Nagelvijlen

OPTIEK - STAALWAREN

Opticien A.G.SLINGER
Gedipl. opticien

Leverancier alle Ziekenfondsen.

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Telef. 4395

Zonnebrillen ..

Polaroid zonnebrillen
Brilmonturen
Briletui's

Leesglazen
Thermometers
Barometers
Brilkettingen
Toneelkijkers

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort
en omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,

Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.TJ.

De nieuwe modellen 1965 uit voorraad leverbaar.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Vraagt een proefrit.

MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

wy vragen Uw speciale aandacht voor dè zo
juist gearriveerde FRANSE RACEFIETSEN

tegen uitzonderlijk lage pUs.
Vraagt demonstratie.

m&**2. e*
c^oee

voor moeder
*N LEUK PANTOFFELTJE!
JN VLOT SCHOENTJE!

SCHOENHANDEL . ,

Annex reparatieafdeling

Slotvergadering Z. H. V.
In bar-bodega Petrovitch- KiéWde

Zandvoortse Handelsvereniging don-
derdag 29 april haar slotvergadering
van het winterseizoen, die niet zeer
druk bezocht was, hetgeen .overi-

gens ook niet werd " verwachf met
het oog op de nadering van het
seizoen.

De bijeenkomst werd geopend met
een welkomstwoord van de voorzit-
ter, de heer H. C. Hildering, die uit-

voerig de steeds toenemende moei-
lijkheden betreffende het parkeren
in het dorpscentrum onder de aan-
dacht van de aanwezigen bracht. De
heer Hildering deelde mede, dat men
nog even de kat uit de boom wil
kijken, doch indien deze ^moeilijk-
heden ook het komende

'

,ït seizoen
voortduren, overweegt het bestuur
ernstig aan het gemeentebestuur
voor te stellen voor het dorpscen-
trum een zogenaamde .blauwe_zóne'
in te stellen betreffende -het parke-
ren. Besprekingen met de verkeers-
politie wezen uit, dat deze in prin-
cipe deze oplossing als dè 'meest
doelmatige beschouwde. Verwacht
moet daarom worden, dat waar-
schijnlijk na het aanstaande --sei-

zoen en na overleg met de- R.K.
Middenstandsvereniging „de' Hanze"
een dergelijk verzoek bij het ge-
meentebestuur zal v/prden ingediend.
Vervolgens werden de voorgestelde
wijzigingen in de statuten bespro- '

ken en door de vergadering goed-
gekeurd. Als gevolg hiervan zal

thans de Koninklijke goedkeuring
voor de vereniging worden aange-
vraagd. De wijziging van de mid-
dagsluiting - in verband me"t'de r,óp
1 november ingaande -vijfdaagse

werkweek - bleek nog weinig po-
sitieve resultaten te kunnen opleve-
ren. Indien dit nodig mocht zijn,

zal het bestuur midden in ;het sei-

zoen in overleg met „de-Hanze" eén
nachtvergadering uitschrijven ten-
einde hierover de mening ' van 'de
leden te verkrijgen. De heer' :Hildë-
ring betoonde zich bijzonder ver-
heugd over de voortreffelijke''" sa-

menwerking tussen de drie straat-
verenigingen, waardoor het thans
mogelijk werd eenzelfde verlich-
ting te verkrijgenin de Haltestraat,
Kerkstraat en Gróte Krocht. Onbe-
grijpelijk achtte de voorzitter de
starre houding van enkele .winke-
liers, die ondanks -dit alles toch- nog
blijven weigeren ook maar iets in

de betrekkelijk hoge kosten bij te

dragen. „ ^

De heer I. S. Dikker 'deed vervol-
gens nog enkele .mededelingen over
de uitgave van de Zakengids. Ver-
wacht mag worden, dat in elk ge-
val .nog vóór het komende, ^seizoen
deze gids zal worden verspreid. -

De vergadering .werd tenslotte
door de voorzitter gesloten, waarbij
hij zijn beste wensen uitsprak voor
een goed en zon-overgoten seizoen.

WONINGBOUW
Gedurende de maand april kwa- -

nien in onze gemeente acht woninT

gen gereed. Nieuwe woningbouw
werd niet begonnen, zodat thans in
aanbouw zijn 337 huizen.

VOOR HEN DIE DAMMEN
Voor beginners. Bij- alle problemen
waar bij staat, wit speelt en wint,
is de eerste, eis, 'hoc dwing ik zwart-
bepaalde zetten te doen die voor
Wit gunstig zijn. Zo ook in dit geval
probeert tl .het maar.
Auteur B. H. M. Stevens-;- No. 3

Wit speelt en Wint

f/t Tuinbpuwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer- is 02500 - 81714

Voor zelf tuinierenO
leveren wtf U al .Uw tuinbenodigdheden

en tuingereedschappen uit voorraad!

Uw speciale aandacht vragen wij voor onze GEDROOGDE STAL-
MEST, BLOEM-.EN GROENTEZADEN. - :

LAAT NU UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

Catalogus voor groente- 'en ' bloemzaden wordt op aanvrage
gratis toegezonden.

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-
hoging thuisbezorgd!'" WU geven ook Contantzegelal

Alle soorten vogelzaden. .. .. ,

" Honden- en kattenvoer.

DAMES, WÏJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Qloprorjj

HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

S00 GR.,LENDE-ENTRECöTE / 4,50

500 GR. DOORR. OSSELAPPEN / 2,75

500 GB, RD3LAPPEN ƒ 3,75

500 GR. SCHOUDERKARBONADE ƒ 2,75

250 gr. gekookte worst 95 et. . 150 gr. pekelvlees . . . . 98 et.

250 gr. leverworst . . . . 80 ot.

'

150 gr. gelard. lever 98 ot.

150 gr. ham 98 et. 150 gr. geb* gehakt 68 ot
150 gr. Gebr. Frlcandeau ƒ1,25 150 gr. pork 85 ot.

150 gr. Cervelaatworst 85 et.

Wö leveren U' thans gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten ,-, Bami - Nassl - Croketten

Bitterballen - Kippen - Klppoulet enz. .



'•-*.*»• M.jw.r-fcv s^i\ >.^•Ui M VV»V< rfW

.A •T'i'-

ANÜ
IEUWSBIA
*•»

25e jaargang no. 44 ..TREKT UNIETAEN U/AT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT l" 14 mei 1965

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (0 2507) - Postgiro 310592 - Bank: Algemene Bank Nederland N.V.
Abonnementsprijs f5,—; franco per post f7,50 per jaar. Postbus 26 Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Langs de vloedlijn

Niets komt ons duurder te
staan dan de vermetelheid
hardop te zeggen wat ieder-
een in stilte denkt

Montcsquieu
(1689-1755)

Gouden bruidspaar

Op woensdag 19 mei a.s. hoopt
het echtpaar H. M. Verschut-Moed,
wonende Kostverloren 79 het £eit te

herdenken, dat zij vóór vijftig jaren
in het huwelijk verbonden werden.
Het echtpaar vestigde zich ruim tien

jaar geleden in onze gemeente, toen
de bruidegom als bedrijfsleider van
een der Gemeentelijke Bad-inrich-
tingen te Amsterdam werd gepen-
sioneerd. Sindsdien wonen zij op het
hierboven genoemde adres en naai-

de bruid ons verzekerde, hebben zij

het in Zandvoort uitstekend naar
hun zin.

Beiden genieten nog een uitste-

kende gezondheid. De bruid werd
geboren op 23 april 1893 en de brui-
degom op 8 november 1889. Hun
huwelijk bracht hun, twee kinderen
en vijf kleinkinderen.
Wij feliciteren dit gouden bruids-

paar van harte met hun huwelijks-
jubileum en onze boste wensen ver-
gezellen hen voor een nog lange en
voorspoedige levensavond.

Geen gelukkige oplossing

Het feit, dat, onze verkeerspolitie
er vorige week toe is overgegaan de
Haltestraat in de richting noord-
zuid voor alle verkeer gesloten te

verklaren en er een éénrichting-ver-
keer in te stellen, waardoor thans
ook de fietsers en bromfietsers in

deze richting niet meer mogen rijden

heeft bij ons een storm van protes-
ten doen binnen waaien.
Vanzelfsprekend worden daarbij

allerlei oplossingen aan de hand ge-
daan, zonder dat deze echter uit-

voerbaar blijken. Nu moet ik "eerlijk

toegeven, dat ik deze oplossing van
een ingewikkelde verkeerssituatie,

om maar niet te spreken van chaos
op verkeers .gebied- in ons dorpscen-
trum, ook geen gelukkige acht.Maar
met dit te constateren brongen we
een betere oplossing niet naderbij,

wanneer we er niet iets anders voor
in de plaats stellen. En daarvoor zie

ik vooralsnog geen kans. De moei-
lijkheid is namelijk, dat we hier
geen paralel lopende wegen met de
Haltcstraat hebben. De Tramstraat
is in dezelfde richting eveneens af-

gesloten, evenals thans sinds kort
ook de daarnaast lopende Busweg,
zodat fietsers en bromfietsers, om
het dorscentrum te bereiken, ge-
dwongen zijn in de Haltestraat te

gaan lopen, of helemaal om te rij-

den door allerlei kleine, nauwe
straten om dan eindelijk via de
Grote Krocht op het Raadhuisplein
te komen.
Er zijn er die voorstellen: laat

'men in elk geval voor rijwielen een
uitzondering mak.cn, doch ik wijs
erop, dat volgens de verkeerswet
bromfietsen en rijwielen gelijk ge-
schakeld zijn, zodat het mij moeilijk
lijkt, Mor onderscheid te gaan ma-
ken. Anderen stelden voor om voor
diegenen, die in het dorpscentrum
veel moeten vertoeven, een uitzon-
dering te maken door het verstrek-
ken van een speciale vergunning,
doch ook dat lijkt mij niet uitvoer-

'

baar, in de eerste plaats om de con-
sekwenties die zulk een beslissing

zou meebrengen, terwijl dit ook tot

'

moeilijkheden zou leiden wanneer
diegenen, die dergelijke lieden zou-
den volgen, geheel te goeder trouw
toch een bekeuring zouden oplopen.
Hoe dit alles ook zij, de verkeers-
situatie in ons binnendorp blijft

voorlopig nog een probleem, doch ik

zou diegenen, die hier orde moeten
trachten te scheppen in een wel-
haast onmogelijke situatie, toch in

overweging willen geven, de thans
ingestelde verordening nog eens
grondig onder de loep te willen ne-
men, daar deze allerminst bevredigt
en heel veel ontevredenheid kweekt.

,WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WUBFF:
,,'k Zie 't er nog van komme,-
dat we over de Zeeweg naar

't dorpscentrum motte!"

Verblijdend nieuws
Het volkomen gemis aan grote

zaalruimte, door de opheffing van
theater Monopole, waardoor vooral
verenigingen die voor hun uitvoe-
ringen een grote zaal nodig hebben,
ernstig zijn gehandicapt en hun be-
staansmogelijkheid bedreigd zagen,
terwijl ook het beoefenen van zaal-
sporten in groter verband in onze
gemeente vröwel onmogelijk was,
lijkt naar een oplossing te groeien.
In de-laatst gehouden vergadering

van onze gemeenteraad antwoordde
wethouder A. Kerkman op in de
rondvraag gestelde vragen hierover,
hoewel nog wat vaag reeds in een
richting, die erop wees, dat ook door
ons gemeentebestuur hieraan de no-
dige aandacht werd besteed.
Wy werden thans in onze mening

gesterkt dat hieraan wordt gewerkt
door het verrassende en verblijden-
de bericht, dat ons nog volkomen
onverwacht werd toegezonden en
dat wij hieronder in zijn geheel on-
verkort laten volgen.

Zandvoort krijgt een Sporthal

De berichten omtient de toekom-
stige bestemming en de mogelijk-
heden van de voormalige kabelloods
aan de Van Lennepweg zijn de
laatste weken nogal .verwarrend en
tegenstrijdig geweest. "

Er is nu echter optimistisch en
positief nieuws te melden. Het is n.I.

vrijwel zeker, dat Zandvoort, be-
houdens de vereis'.e toestemming
van het Gemeentebestuur, binnen-
kort een fraaie sporthal rijk zal zijn.

Op initiatief van de Heer F. Bou-
kes, Ieraar lich. opv. M.O. te Zand-
voort en in samenwerking met de
eigenaar, de heer C. J. Sindram, die
zoals bekend de hal gratis beschik-
baar stelt voor de sport en de licha-
melijke opvoeding, heeft een uitge-
breid overleg met diverse instanties
plaatsgehad. • .

De bouw-technische afdeling van
de Ned. Sport Federatie heeft de
hal bekeken en deze gespecialiseer-
de architecten kwamen tot de con-
clusie, dat hier met betrekkelijk
geringe middelen een ideale gym-
nastiek- en sportruimte zowel voor
de scholen als voor de verenigingen
is te creëren, waai door op korte ter-
mijn een eind zou kunnen worden
gemaakt aan het ontstellend gebrek,
dat in dit opzicht in Zandvoort be-
staat. Reeds nu is de belangstelling
voor de hal zeer groot.

Door de mogelijkheden van z.g.

dubbel gebruik, - door tijdens de
zomermaanden (het gesloten seizoen
voor de zaalsporten) een afzonder-
lijke amusaments gelegenheid te

scheppen en door in de winterpe-
riode de hal incidenteel ook beschik-
baar te stellen voor culturele doel-
einden - zal volgens de N.S.F, een
zowel organisatorisch als financieel,

gezonde en ideale opzet kunnen
worden verkregen. \JEen dergelijke
organisatie-vorm heeft dit in ver-
schillende andere plaatsen reeds be-
wezen.

Welkom
Tijdens een indrukwekkende kerk-
dienst heeft zondagmorgen Ds. C.

Ru zijn nieuwe collega, Ds. P. van
der Vloed als hulppredikant in

Zandvoort bevestigd en hem in onze
gemeente van harte welkom gehe-
ten. Ds. van der Vloed zal de taak
van Ds. de Ru komen verlichten en
uitsluitend de noordelijke wijk der
gemeente bearbeiden, terwijl hij ook
af on toe in kerkdiensten zal voor-
gaan. Ds. van Vloed sprak na zijn

bevestiging de gemeenteleden toe en
achtte het - als omeritus predikant
een groot voorrecht, in Zandvoort
nog actief te kunnen werkzaam zijn.

Wij zijn ervan overtuigd, dat Zand-
voorts nieuwe ihulpprediker het in
onze gemeente wel zal kunnen aar-
den. Jarenlang was hij predikant in
Vlaai-dingen, een plaats, die wat het
karakter betreft enigszins met Zand-
voort kan worden vergeleken en hij

werd in zijn oude vissersgemeente op
handen gedragen. In zijn welkomst-
woord herinnerde Ds. de Ru er nog
aan, dat Ds. van der Vloed tijdens

zijn ambtsperiode nog nimmer een
ziekte van enige betekenis had ge-
had en dit, gepaard aan zijn grote
vitaliteit, belooft het beste voor de
toekomst in Zandvoort. Ds. ,van der
Vloed, die na afloop van de dienst
met zijn echtgenote nader konnis
maakte met vele gemeenteloden van
de Hervormde kerk, heeft thans zijn

intrek genomen in do pastorie aan
de Kostverlorenstraat 109. Van harte
hopen wij, dat hij en zijn vrouw
zich spoedig in Zandvoort geheel
thuis zullen gevoelen en zij hier in

onze gemeente nog zegenrijke jaren
zullen mogen doorbrengen. Ds.de Ru
die als enig predikant in onze grote
en steeds zich uitbi eidende gemeente,
voor een welhaast onmogelijk te

volbrengen laak kwam te staan, die
hij met een bewonderenswaardige
opgewektheid bleef vervullen, feli-

citeren wij van harte met hol feit,

dat thans deze taak voor een deel
door onze nieuwe hulpprediker werd
overgenomen. K.

De Ned. Sport Federatie is in

principe bereid een subsidie en/of
een renteloze lening te verstrekken
om de nodige voorzieningen te tref-

fen, terwijl zij tevens alle mogelijke
adviezen bij de inrichting zal geven.
Dezer dagen is inmiddels een

werk-commissie „Stichting Sporthal
Zandvoort" bijaengekomen, waarin
de meeste Zandvoortse Sportvereni-
gingen en vertegenwoordigers van
het onderwijs zitting hebben. In de
in oprichting zijnde Stichting zullen
allo belanghebbende organisaties
vertegenwoordigd zijn, terwijl ook
het Gemeentebestuur is uitgenodigd
een vertegenwoordiger aan te wij-
zen.
Gezien de grote belangen, die hier

voor de Zandvoortse samenleving
op het spel staan is het te hopen,
dat de plannen zeer spoedig kunnen
worden gerealiseerd.

Wij wensen de werkcommissie
„stichting Sporthal Zandvoort" van
harte veel suceces bij de verdere
ontwikkeling van haar plannen. Zy
kan ervan verzekerd wezen, dat de-
ze zaak door vrijwel geheel Zand-
voort met grote interesse wordt ge-
volgd. Het is ook onze vaste over-
tuiging dat de voormalige kabelloods
voor het door de stichting gestelde
doel talloze mogelijkheden biedt en
een uniek gebouw zal blijken te zijn

om sport en culturele verenigingen
in Zandvoort aan een hal te helpen
die volkomen aan haar doel zal be-
antwoorden.

Met grote belangstelling zien wij
de resultaten van nog te voeren be-
sprekingen en de verdere ontwikke-
ling van dit belangrijke plan tege-
moet en feliciteren de stichting i.o.

met dit genomen initiatief. K.

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen t
Gedurende de maand mei
elke vrydag, zaterdag en zon-

en feestdagen:

Het populaire T.V.-Radio
Dans- en Showorkest

Hans Overmeer
met zijn

Holland-kwartet

Beter slaagt

U bij

„'t Ifdmeu*''
Stationsplein 15 - Telef. 3346

voor:

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

't Helm stelt culturele week in

Uitdaging aan de jeugd!
De taak van do stichting culturele

kring 't Helm is hel bevorderen van
de belangstelling voor cultuuruitin-
gen en het opwekken tot culturele
activiteit, met name onder de jeugd.
Nu, zoals roods oerder gemeld, de

gebruikelij ke winterevcnementen
wegens een steeds afnemende be-
langstelling zijn geslaakt - de zalen-
nood in deze gemeente vormt thans
bovendien oen belemmering op de
oude voet voort te gaan - heeft het
bestuur van 't Helm besloten al z'n

activiteiten te richten op de Zand-
voortse jeugd.
Men heelt echter gemeend de tot

dusverre vrijwel overal gevolgde
methode voor het leggen van het
contact tussen jeugd en cultuurver-
schijnselen, de presentatieve metho-
de, de passieve belevingsvorm, te

moeten ombuigen naar de actieve.

Niot langer voort te gaan dus met
„voorschotelen", doen ondergaan
- dat is het; zó moet het - maar de
jeugd op te wekken lot creatieve
uitingen geheel naar eigen inzicht.

Hot „zo doe ik dat, zo zegt het my
iets" laten domineren.
Een volkomen ommezwaai dus.

Er wordt de jeugd niet in de eerste
plaats iets gebracht, er worden dit-

maal activiteiten gevraagd.
Het is 'een uitdaging!

't Helm zogit: „Kom maar op, laat

maar eens zien wat je zelf kunt.
Misschien heeft je creatie gebreken
doch bezit ze originaliteit; misschien
is je techniek nog onvolkomen maar
schuilt er onmiskenbaar talent in

je". De opzet van 'l Helm is - en
dat is nu het volkomen nieuwe -

dio orginaliteit, die aanleg, dat slui-

merend talent, er door tot oordeel
bevoegden te laten uithalen, het
betere ter aanmoediging te belonen
en de extra begaafde de kans geven
zijn/haar talenten verder te ont-
wikkelen.
Als eerste stap naar het zich la-

ten ontplooien van talent btf onze
jongeren heeft 't Helm besloten in ,

november a.s. een culturele week
voor de jeugd te organiseren. Men
stelt zich voor dit gebeuren tot een
jaarlijks terugkomende fecstweek
te maken. Alle andere werkzaam-
heden zullen gedurende de twaalf
tussenliggende maanden worden uit-

geoefend nadat door een allereerste

„test" is komen vast te staan, hoc
groot de belangstelling en hoe groot
het aanwezige talent is.

De deelneming wordt voor 2 leef-

tijdsgroepen opengesteld, n.1. 12 t.m.

15 jaar en 16 t.m. 2(1 jaar.

De activiteiten worden verdeeld
in 3 groepen:

a. Tentoonstelling
fotografie, tekenen, schilderen,
boetseren, handwerken, etc.

en voorts elke vorm van practische
handvaardigheid waarbij van arti-

sticiteit sprake is.

b. Uitvoerende kunst
muziek-solo, muziok-ensemble»
solo-toneel, voordrachtskunst
(poëzie of proza), pantomime, etc,

c. Inzenden van eigen literair werk
opstellen, gedichten, verhalen,

En nu is maar de vraag, neemt
de jeugd deze uildaging aan.
Wil ze laten zien dat ze heus wel

wat kan en bewijzen dat „die mo-
derne jeugd" toch niet zo negatief

is ingesteld als velen willen bewe-
ren. Het geldt hier zeker geen „wed-
strijd", waarbij aan de relatief beste
uit een groep een prijs wordt toe-

gekend, maar het gaal er om te lo-

nen of de prestalie bepaalde artis-

ticiteit verraadt. Zelfs uit het een-
voudigste werkstuk kan dit soms
spreken; helaas wordt hel niet al-

tijd tijdig onderkend.
Aan de verwezenlijking van de

plannen, die reeds de volle instem-
ming hebben verkregen van hel ge-
meentebestuur, wordt hard gewerkt.
Ook anderen hebben zich hier achter
geschaard en tonen zich optimitisch
over hol slagen van dit experiment.
U zult er spoedig meer over horen.

REDDINGBOOT IN ACTIE
In de nacht van donderdag op

vrijdag is vorige week de Zand-
voortse reddingboei in actie ge-
weest. Omstreeks half twee werd de
bemanning opgeroepen, dat op het
Zuiderstrand ter hooge van de vier-

de paal een boot zou zijn gestrand.
Bij vrij slecht weer (mist en motre-
gen) begaf men zich onder leiding

van schipper Floor Koper naar het
opgegeven punt. Daar bleek op de
2de bank de Nederlandse kustvaar-
der „Arvo", - waarschijnlijk misleid
door de duisternis - te zijn vastge-
lopen. De sleepboot „Titan" uit

Umuiden en de reddingbolen van
de K.N.Z.H.R.M. uit Noordwijk en
Umuiden bleken reeds aanwezig te

zijn. Na overleg met de bemanning
van de Neeltje Jacoba nam deze vijf

man van het gestrande schip over
en keerde terug naar Umuiden,
waarna de reddingbolen uit Noord-
wijk en Zandvooit een lijn aan
boord van het 199 brt. ton melende
schip overbrachten, waarna - bij het
naderen van de ochtend de sleep-
boot Titan de Arvo wist los te trek-
ken, en mon het gestrande schip,
- dat enige averij bleek te hebben
opgelopen - naar Rotterdam sleep-
te waar het gerepareerd zal worden.
Hel gestrande schip had personeel

van de Rijkswaterstaat aan boord
voor het verrichten van zeebodem-
metingen.

„KENNEMER DIERENTEHUIS"
Do Slichting „Kenncmor Dieren-

tehuis" verzoekt ons mede te delen,
dat de golden, verzameld ter ge-
legenheid van hel jubileum van
dierenarts Jan Heek, volgens zijn

wens aan deze stichting zijn ge-
schonken.

";•Mietónhaar,-'

^rHwmÊm

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1964

48 cm. beeld / 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS In kleuren / 49,95; in chroom / 53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 189,— ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Auto huren

t 3 8
- per dag

Model '64 en '65r -

Taunus, Simca, V.W. de Luxe

DE SCHELP
TEL. 4781

V kunt toch ook rekenen en

; - veryelükcn !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits grhracht en echaald bü

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
: KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

Ook voor stoDpaee

't Maandags gesloten

Radiatoren en
Plintverwarming

/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L. Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

^WW*
Dlaconicliuisstraat 24 - Tel. 3874 V.

Utttt de nieuwste

hiodeUapsfiU
modellen 'G4-'G5

SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Dranken bestellen? Oflfl9
Brokmeier bellen! L\)\JL

^
MOTU SOÜWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van 14 t.m. 20 mei
iedere avond 8.30 uur:

Hel Italiaanse Quartetto

Elio Novel
*

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

14 en 15 mei:

Les Eyners
akrobatisch/komiseh dansen

Los del Alcazar
Spaanse dansen

*

Van 16 t.m. 20 mei:

Al Redding
Buikspreker

Esteban y
Maria Dolores
Zang en Spaanse dans

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma



WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

I IfF-llt? Burg. Engelbertsstraat.64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

RENTEVERHOGING
Per 1 mei 1965 is de rente verhoogd tot

Bfl feest of party,
LEFFERTS dranken crbtf!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Charmante badtassen
en slippers

voor het strand

vindt U bij:

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

rr; Akersloot
~ Wij 'kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
"1 ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tjjd-

t schriften, -karton? ftipijt^gewatt. deken, geysers,

£ badenden naarden, tegen de 'hoogste waarden.

i? ,\ IWH' rnden elke 'dag in' Zandvoort.

^ "
' Alles worcjt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 SCHELPENPLEIN 18

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zü'n AIjL WSK verzekerd!

§ Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Ü Telef. 4580; -Indien gesloten 3283.

Als U uittrekt
péV auto, motor, scooter, 'bromfiets, rijwiel of

te voet voorziet U dan van

goede wegenkaart
a£>Würf.leyeren\JJ „desolaatste en >meest

r

gangbare
• «uitgaven- uit . voorraad, o.a. Michelin " en vele

andere.

Boek- en Kantoorboekhandel -_" Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG .18t TELEF. 4321 ZANDVOORT

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
%.' f ;750 gr. Voor f 3,98

VOOR DE BOTERHAM:
" 100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .... 95 et.

"100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst ƒ 0,98

200 gr. -Haagse- leverworst ƒ 0,75

250 ge. Gelderse gekookte worst 95 et.

JL50 gr. Pekelvlees voor 85 et.

BEZOEKT

de Automaten

-

Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid! Sfeer!

De nieuwste speel-automaten '

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
• Kerkstraat 28 - "Telefoon 2783

CORTINA - KERKPLEIN
Leverancier van alle goede en bekende merken herenmode en* -kleding

Overhemden en weekenders
o.a. Trenco, Fablo, Kerko, El-mior,

in diverse modellen en kwaliteiten.

15,90 17,90 19,75

Ruime collectie costuums
in zuiver scheorwol - Terlenka - Trevira

139,50 159,50 169,50

Lambswool pullovers

in 12 kleuren 19,75

Ook leverbaar met col

of in polo-pull 22,UU

Sportcolberts

Diverse tweeds 59,50 " 69,50

Camelblazers, 2 rij 89,50

Bijpasende pantalon .... 39.75 " 44,75

HAARLEM
Anegang 44a

ZANDVOORT
Kerkplein 3

NOORDWIJK AAN ZEE
Vuurtorenplein 35

Salon de Beauté

«ELYSEE»
Alle schoonheids-behandelingen

Massages - Visagisme

PRODUITS: AUBRY - PARIS

We invite you to visit our beauty-parlour.

MME T. PETERSE
Diplomes: Fernaml Aubry, Paris.

Réné Morice, Paris.

Karel Doormanstraat 10, flat 4 - Zandvoort

Telefoon (02507) 3077

Boekenweek
14-22 mei 1965

Bij aankoop van ƒ 7,50 boeken ontvangt U ge-

durende deze periode het boeiende verzetsverhaal
„DE GEUZEN" geschreven door Harry Paape

cadeau!
DE ZANDVOORTSE BOEKHANDELAREN:
KOPER-KOREMAN, . Tolweg 18 - Tel. 4321

LORENZ, Haltestraat 15 - Tel., 2154

VAN PETEGEM, Kerkstraat 28 - Tel. 4201

VASTE PLANTEN
VOOR UW TUIN
EN BLOEMBAK!

Struik-, stok- en klimrozen

Wij leveren alle soorten

HEESTERS op bestelling,

VIOOLPLANTEN, VER-

ZÜ GEET MIJ NIETJES enz.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij bieden ze U In vele variëteiten I

Vele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUIDS-

Het speolaal-

GRAFWERK.
Bediening, prfls en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

fr» I SPORTMAGAZIJN

-y |PeppyvandepKap

vraagt voor spoedige indiensttreding

Seizoen-
verkoopsters
voor hpar speciaalzaak aan de Boulevard

van Zandvoort in Bouwes-Palace.

Zij, die ervaring hebben in de verkoop, begrip

hebben voor service en beschaafde omgangs-
vormen bezitten, genieten de voorkeur. Kennis

van vreemde talon strekt tot aanbeveling.

•fc Roulerende dag- en avonddiensten.

Jc Salaris en Provisie.

Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten

'aan ons Hoofdkantoor, Kalverstraat 93 - 101,

Amsterdam, tol. 020-235895.

JA!
Het is waar, dat een

goed horloge
alleen te vinden is bij Uw

HORLOGER

C. MaattJUtfy
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Uurwerkspeciaalzaak!

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdschr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.deken
10 et.; bedvulling 7 et; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 c; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wij zgn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bjj

geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

Voor zo spoedig mogelyk GEVRAAGD:

een leerling-huipmonteur

en een jongeman
uitsluitend 's zaterdags, voor algemene dienst
in de garage: (auto spuiten, pompbediening enz.).

Aanmelden dagelijks.

%mm N.V. AUTOBEDRIJF

van yperen
ZANDVOORT

PARALLELWEG 34 - TELEF. 2391

Vishandel Kerkman & Loos
Haltestraat 16 - Telef. 2473

VRAAGT voor direct

net winkelmeisje
tevens: nette jongen

voor tijdelijk of voor zomer en winter.

iStoK Hflis
Haarlem. Tel. (02500) 54731 - 3 min. v.h. station

Meisjes langs de weg
Als een bom ontplofte hun passie en zij

dachten niet aan morgen! 18 jr.

Aanvangstijden: zaterdag 2, 7, 9.15 uur.

Zondag 2, 4.30, 7, 9.15 uur.
Dinsdag 8 uur. Overige dagen 7 en 9.15 u.

' eenmaal een proefrit
> orn enthousiast te zi|n

/ voor nsu '•.'

.

eenmaal tanken voor
600 km aulavréugde
eenmaal kiezen voor elke
dag prinsjesdag

ZEG MAAR JA TEGEN NS

U

ZEG MAAR JA TEGEN NSU
N.S.U. Prinz verkoop Jac. Versteege & Zonen

Pakveldstraat 21 - Telef. 2323

N.S.U. Prinz 4 f 46S0,-; N.S.U. 1000 L. f5750,-; N.S.U. Sport f 5900,-

-Kïï^K^^-Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150



De zachtste en mooiste badhanddoek

die er in Nederland te koop is.

Voor 50 DIJKzegels en bijbetaling van slechtsf 1,25.

Op iederpakje Gouda's Glorie zit zo'n

waardevolle DIJKzegel Vraag uw winkelier een spaarkaart.

Weer gebracht door Gouda's Glorie!

Weer een extra voordeel!:mth

Gouda's Glorie zilver-margarine is samengesteld uit de beste
grondstoffen die daarvoor speciaal worden geïmporteerd. Daar-
om is Gouda's Glorie zo'n bijzonder fijne tafelmargarine.

I

Spaar ook de Gloria-kopjes.
Deze zegels zitten altijd op
Gouda's Glorie margarine.
Ze zijn geld waard, (200
Gloria-kopjes hebben een
waarde van f 11,25) maar
geven u ook, zo u dat wenst,
een voorkeurspositie bij ons
verkoopkantoor „Gouda's
Glorie"
Daar bespaart u 25 tot40%
op de aankoop van merkar-
tikelen. Voor een overzicht
van deze artikelen verstrek-

ken wij.u op aanvraag een
gratis catalogus. Gouda's
Glorie, postbus 62, Gouda.
Telefoon 01820-6988.

afc' (Êlorte

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL.

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS
E. M. JAARSMA

DAVONETTE - JAN- en
HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

E* van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZÓRGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo f 7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m'

l,ii' '' ' ii.g ;

2ÈLF GEDAAN IS ZÉLF VERDIEND!
U kunt heel wat bereiken met goede
materialen, precies de verf die u nodig
hebt en met een doeltreffend advies.
Wij zijn u graag van dienst!

Schildersbedrijf

P. J. DANNENBURG
Stationsstraat 7-9 - Zandvoort

Telefoon 2803; b.g.g. 2457

OFFICIEEL PLASTICOLOR-DEALER

Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS
f 59SO - f 7,SO
en f 15,00

Bü elk diner een fles wjjn per persoon gratis!

SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op zee.

GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert ttfdig Uw tafel!

Zaal beschikbaar voor bruiloften,

partyen en verenigingsavondjes.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Zandvoorts enige volledige

rijschool

Mercedes - NSU Frinz IV - DAF
Opel Vrachtwagen - Vespa scooter

BUEDERODESTRAAT 66 TELEFOON 4419

Bloemenhuis

A. PAAP
Vondellaan 18 - Telef. 2953

ALLE SOORTEN BLOEMEN
EN KAMERPLANTEN.

Voor Uw bruids- en grafwerk.

Stelt U in verbinding en U
zult tevreden zijn.

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alie

verzekeringen

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrïce.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

BÜ feest of partij,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

GORDIJNEN OF VITRAGE,
voor woning en etalage!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3 Telef. 2129

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

GEEN SPREEKUUR
Mevr. C. Stemler-Tjaden, wet-

houder van sociale zaken, is ver-
hinderd op dinsdag 18 mei a.s. haar
spreekuur te houden.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Programma' zaterdag 15 mei:
Vriendschappelijk:
Zandv.m. 1 - V.V.G.A. 14.30 u.

Zandv.m. 2 - V.V.R.A. 15 u.

Programma zondag 16 mei:
Zandv.m.1 - H.V.B, elftal 14.30 u.

4. T.Y.B.B. 11 - Zandv.m. 8 12 u.

7. Zandv.m. 9 - N.A.S. 5 " 12 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Hanbal
Programma zondag 16 mei:
Dames: A.D.O. 2 - Zandv.m. 13 u.

Dames jun.: A.D.O. 2 - Z.M. 15 u.

Hr. jun.:. IJmond 2 - Zandv.m. 15 u.

Meisjes: I.E.V. 2 - Zandv.m. 2 12 u.

Programma zondag 23 mei:
Hr.: Concordia 3 - Zandv.m. 2

(Terrein Van Lennepweg),

„OEFENING STAALT SPIEREN"
De wandeltochten van het K.N.

G.V. die 15 en 16 mei a.s. in Sant-
poort worden gehouden, blijken zich
in een grote belangstelling te ver-
heugen. Ook O.S.S. zal met een
grote groep deelnemen op 16 mei
a.s. over de afstanden 10, 15 en 25
km. De reis naar de startplaats
wordt gemaakt por trein. Verzame-
len om 8.30 uur op het Stationsplein.
De turnwedstrijd O.S.S. - Heem-

stede wordt gehouden op 28 mei
a.s. om 7.30 uur in de Wilhelmina-
school. De ploeg is samengesteld uit

5 jongste en 5 oudste meisjes, 5

dames, 5 jongens en 5 heren.
De jeugddag van de Kennemer

Turnkring is vastgesteld op 20 juni
a.s. in Velsen.

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

VOOR HEN DIE DAMMEN
Voor beginners.

Bij dit probleem komt een vrij

tempo voor, d.w.z. wanneer zwart
een stuk moet slaan maar wit is aan
zet, dan heeft wit een vrij tempo
en dit moet U in dit probleem uit-

buiten.
No. 4

u.
SJ

VA U U Va

Kr
. -*^'m**."*"'

Vüf.

JP «f Q Vt m,
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Wit speelt en wint.

mus I GELDIG IN DE WEEK VAN 12 TM 18 MEI 1965

3 PAKJES SUPERMARGARINE
VAN SAMEN 177 VOOR *|59

3 PAKJES FIJNSTE MARGARINE
VAN SAMEN 135 VOOR

tl2^
3 PAKJES TAFELMARGARINE

VAN SAMEN 1S9 VOOR

ELKE 2e POT de gruyter

b -

i

i
- -

2 TUBEN de GRUYTER'

I.

BIJ 2 VIERUNGPAKKEN TREXOP
OF 2 PAKKEN TREXOMATIC

PuWftWBt

GRATIS
UIT ONZE DROOMWENSSERIE:

KMLKASkn
DE VOORDELIGSTE IN NEDERLAND!
AUTOMATISCHE ONTDOOI-INSTALLATIE
VRIESVAK OVER DE VOLLE BREEDTE

droom m j*w m™ f#2o5.-
TE BETALEN IN 200 ZÉGELS a 10 CENT + f245,-

-ï»!"o". OF 2650 ZEGELS.
1

te? *.

ALTIJD 10°/o ECHTE KORTING OP ALLE DE GRUYTER MERKARTIK

DE GRUYTER
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Geslaagde feestviering

Het was wel bijzonder jammer
dat mijn lichamelijke toestand
- hoewel goed vooruitgaande - mij
nog niet in staat stelde, de feeste-

lijkheden rondom Koninginnedag en
bevrijdings-herdonking in onze ge-
meente mee te maken. Niemand die-

dit meer betreurde dan ik!

Dit. neemt echter niet we?, dat ik

mü uit gesprekken hierover met vele
personen en door het gedeeltelijk

bijwonen van enkele onderdelen
van deze feestelijkheden, mg toch
wel eén oordcel heb kunnen vor-
men over het geheel daarvan. En
dan kan als eindindruk worden
vastgesteld dat het geheel uitste-

kend is geslaagd. Nergens werd een
wanklank vernomen en er heerste
alom grote tevredenheid. We mogen
wel ' zeggen dat deze feesten tot de
best geslaagde behoren, die in de
na-oorlogse jaren in Zandvoort ge-
organiseerd werden.
Een compliment hiervoor komt in

de eerste plaats toe aan het drie-
manschap J. R. Oostenrijk, P. Brune
en A. Hoppenbrouwer, dat met nim-
mer aflatende ijver en energie ...de-

ze organisatie geleid heeft, daarbij
geen' enkel detail verwaarlozend,
zodat een ieder aan zijn of haar
trekken kwam, daarbij de grootste
aandacht bestedend aan onze jeugd,
hetgeen van de aanvang af ook de
bedoeling was. U moet over het or-
ganiseren van een dergelijke groots
opgezette feestviering niet te licht

denken. Daarvoor móeten bergen
werk verzet worden en vele moei-
lijkheden worden overwonnen. Een
groot comité moest ervoor worden
opgezet waaruit vele onderafdelin-
gen werden gevormd, die ieder met
een speciale taak werden belast
voor de uitvoering van een bepaald
onderdeel. Talrijke vergaderingen
en besprekingen moesten ervoor
worden gehouden, maar de samen-
werking was bijzonder goed én met
groot enthousiasme heeft men zich
van de opgedragen taak gekweten.
Ook daarvoor, mag een woord van
dank zeker niet achterwege blijven.

Enkele onderdelen geven mij aan-
leiding hierop nog even nader in te

gaan. Allereerst het verrassen-
de en prachtige optreden van „Die
tamböurijnen van die stadt Eyndt-
hoven". De directeur van het Bad-
hotel, de heer J. J. Pas, die dit be-
roemde gezelschap reeds eerder in

onze gemeente introduceerde ter

opluistering van zijn 'carnaval in '64

en 1965, gaf ook nu weer zijn be-
middeling voor de komst van het
ensemble op bevrijdingsdag. En het
zal stellig niet de laatste maal zijn

geweest, dat wij- het'-in' Zandvoort
hebben gezien. Het publiek was er

opgetogen over en onze burgemees-
ter vertolkte de dank der gemeente
tijdens de grandioze avondshow op
de Grote Krocht, die een spontani-
teit opbracht bij het publiek, zoals

die maar zelden in Zandvoort. werd
meegemaakt. Zij gaven fleur en
kleur aan een ook verder zeer ge-
slaagde viering van de bevrijdings-
dag.

Ten tweede moet zeker worden
genoemd de Zandvoortse onderne-
mers manifestatie, het debuut van
de jongerengroepen van onze Zand-
voortse Middenstands-organisaties,
die met het organiseren van de zeer
geslaagde en gezellige feestmarkt
en het daarop volgende bevrijdings-

bal, een belangrijk aandeel hebben
geleverd in het welslagen van het
bevrijdingsfeest. Deze markt is door
het pubiek wel zeer gewaardeerd.
Persoonlijk heb ik mij daarvan nog
even kunnen overtuigen. Wat men
daarbij ook bijzonder iheeft op prijs

gesteld, was het feit, dat verschil-

lende bedrijven hun terrassen had-
den uitgebreid, zodat een enigszins
Bohemienachtige sfeer werd ver-
kregen. Reeds jaren geleden heeft
onze burgemeester een lans gebro-
ken om Kerkstraat en Kerkplein tot

flaneerstraat 'te maken. Men wilde
er toen niet aan. Maar de laatste

jaren is men tot een ander inzicht

gekomen. Men is gaan inzien, dat
het steeds toenemende verkeer de
mensen naar rust doet verlangen.
Door Kerkplein en Kerkstraat tot

flaneerstraat' te maken, .de trottoirs

te doen verzinken en de bedrijven
aldaar in staat te stellen hun aktivi-

teiten ook op straat te ontplooien,
waarbij gedacht wordt aan uitbrei-

ding van de terrassen en buitenver-
koop, zou een aantrekkelijk punt
verkregen worden, dat stellig grote
aantrekkingskracht zou verkrijgen
bij toerist en inwoner. Het dorpscen-
trum zou daardoor nog veel meer in

het centrum der belangstelling wor-
den geplaatst. Het is een bekend feit

dat ook de voorzitter van onze
Zandvoortse Handelsvereniging . de
heer Hildering en met hem ook
reeds de meeste van zijn bestuurs-
leden zich steeds meer enthousiast
gaan betonen voor een ontwikkeling
van het dorpscentrum in deze rich-
ting in de komende jaren. Moge de
zo geslaagde feestmarkt ertoe lei-

den, dat men dit in middenstands-
kringen nog meer is gaan inzien en
dat men thans aktief zal gaan wer-
ken aan uitwerking van plannen en
initiatieven in deze richting, die in

steeds breder kring belangstelling
gaan -Icrijgen. Ligt hier wellicht een
opgave voor onze georganiseerde jon-
gerengroepen? Zij hebben getoond
iets te kunnen presteren!
Ten derde zou ik nog willen noe-

men het zo prachtig geslaagde con-
cert van onze gezamenlijke koren in

de R.K. Kerk. Zo ooit, dan is hier
wel gebleken wat met samenwer-
king te bereiken valt. Het op hoog
muzikaal niveau staande concert
heeft zeer velen ontroerd en met
oprechte bewondering vervuld. Zou
het niet mogelijk zijn een "dergelijk

optreden tot een jaarlijks weerke-
rende traditie te maken? Men zou
er ongetwijfeld zeer velen een bij-

zpndér groot genoegen mee doen en
het lijkt mij voor onze koorleden
een rgenot, aan--een- dergelijk mas-
saal opgezet concert te mogen mee-
werken.

Tenslotte kom ik tot de konklu-
sie, dat deze feestviering ons naast
'veel moois en interessants ook veel
leerzaams heeft geboden, dat stof

tot veel nadenken biedt om er in de
toekomst voordeel mee te doen.
Moge het enthousiasme, dat de

organisatoren van deze feestelijk-

heden heeft bezield een stimulans
zijn voor en overslaan op diegenen,
die met het uitbuiten van de mo-
gelijkheden, die deze feestviering
heeft geboden en met betrekkelijk
geringe middelen zouden kunnen
werkzaam zijn om Zandvoort nog
menr dat tot nu toe tot een aantrek-
kelijke badplaats te maken. K.

Ook ruim 60 jaar geleden bezong men Zandvoort

ELEN

ZANDVOORT IN 1902 (vervolg)

Thans moeten wij het een en an-
der meedeelen omtrent het verkeer
tusschen Zandvoort en de buiten-
wereld.
Een fraai nieuw gebouwd Post-

en Telegraafkantoor zorgt er voor,

dat men op schier alle uren met zijn

betrekkingen in correspondentie kan
treden en de telephonlsche verbin-
ding met alle mogelijke steden is

reeds lang tot stand gekomen.
Door een practisch ingerichte

dienstregeling ontvangen de talrijke

badgasten, welke overdag hun kan-
toor in Haarlem of Amsterdam hou-
den, nog vóór het vertrek der och-
tendtreinen hun brieven.

Een badplaats kan bezwaarlijk
opgang maken, wanneer het verkeer
met de buitenwereld niet snel en
veelvuldig is, en in dit opzicht heeft
Zandvoort geen reden tot klagen.
Van Amsterdam uit is het langs de
lijn der Hollandsche IJzeren Spoor-
wegmaatschappij in een half uur te
bereiken, een tijdruimte, welke nog
vrij wat verminderen zal, nu het
locaalspoor Haarlem - Zandvoort in

grootspoor veranderd wordt.
De electrische tram voert 'ons in

ruim 20 min. naar Haarlem, maar
het , cenigszins langere van den rit

wordt ruimschoots vergoed door
bekoorlijke afwisseling van schil-

derachtige landschappen.
. En nu rest ons nog • het een en
ander mee te deelen omtrent de
genoegens, welke in Zandvoort het
verblijf veraangenamen, 't Is de be-

vrediging van een algemeenen
wensch, dat er in het vervolg weder
concerten in de Passage zullen ge-
geven worden. De gezellige soirée's

zullen dus terugkeeren, waarin men
zonder eenig stijf decorum weder
zal kunnen genieten van luchtige,

hoewel schoone muziek, van luch-
tige, doch geenszins kille avond-
koelte, onder 't gebruik van een
heerlijk glas bier, zooals de heer
Hoogveld, die de Passage zal exploi-
teeren, ons gewoon is te schenken.

Ook geïmproviseerde en andere
bals werden in de laatste jaren her-
haaldelijk in verschillende hotels
gegeven en in het Kurhaus was in

don afgeloopen zomer verscheidene
malen gelegenheid om aardige
voorstellingen op muzikaal en an-
der gebied bij te wonen.
Daarenboven zijn de concerten,

die geregeld een paar malen in de
week gegeven worden in het Bron-
gebouw te Haarlem, tegen een ma-
tig entree toegankelijk.
Zandvoort hoeft nog geen eigen

Theater of Badkapel, maar heel
lang zal ddt wel niet meer duren,
want er worden reeds ernstige po-
gingen in het werk gesteld om Zand-
voort ook in dit opzicht te doen
beantwoorden aan eischen, die men
aan een druk bezochte badplaats
kan stellen.

Onder de bezienswaardigheden
.van Zandvoort moet in de eerste

plaats worden vermeld het „Oude-
Mannen- en Vrouwengasthuis",
waarvan men een goed geslaagde

i+-

SlitjSJLi.11 ^ê8S-êi5?.JciI?4^i»iXer
"

Ier het Baclhuis vooV"'mihveni8P'"
genden, waarvan wij hierboven
reeds melding maakten, de Bewaar-
school, indertijd uit liefdegiften op-
gericht en het Diaconiehuis der Ned.
Herv. Gemeente.

.

Ook op het punt van wandelingen
heeft men in Zandvoort ruime
keuze. Wil men tot afwisseling eens
niet aan het prachtige strand wan-
delen, dan brengt de electrische
tram U in een tiental minuten in
den majestueuzen Aerdenhout, waar
ge naar hartelust kunt dolen door
fraai aangelegde lanen, onder hoog
geboomte.
.Of ge laat U in evenveel tijd

brengen door de H. IJ. Spoor naar
het station Overveen, vanwaar men
de heerlijkste wandelingen kan ma-
ken, door en langs het lieflijke

Bloemendaal naar het tegenwoordig
veel gezochte park „Duin en Daal".
Voor badgasten is het feit, dat

Zandvoort's beide deelen wat ver
van elkaar liggen, om van het eene
eind naar het station van de H. Y.
S. M. en van het andere einde naar
de Electrische tram te komen, geen
bezwaar meer, want hoewel beide
deelen steeds meer tot elkaar nade-
ren, zoodat een wandeling van het
eene deel naar het andere, langs den
fraaien Boulevard eerder volbracht
is, dan men zulks denkt, zullen'
Oud- en Nieuw Zandvoort eerlang
door twee electrische tramlijnen
worden verbonden. Deze lijnen,
waarvoor reeds concessie is aange-
vraagd, zullen loopen van het Hotel
„Driehuizen" naar liet station van
de H. IJ. S. M. langs den Boulevard
en van de R. K. Kerk, langs de
halte, naar het station.

In Haarlem, dat men, zooals we
reeds opmerkten, in twintig minuten
per tram en trein langs schilder-
achtige wegen, midden door prach-
tige duinlandschappen kan bereiken,
valt voor den vreemdeling veel te
zien.

Hij late zich slechts geleiden naar
de Groote- of St. Bavo-Kerk, waar
op het wereldberoemde orgel weke-
lijks tweemaal een concert wordt
gegeven, dat gratis toegankelijk is;

hij neme een kijkje op het stadhuis,
waar iie scheppingen van den groo-
ten Frans Hals worden bewaard;
hij bezichtige de schilderijen-zaal in
Teyler's Museum enz:
Het Brongebouu hebben wij reeds

boven vermeld. Toch moeten wij
nog even de aandacht vestigen op
de uitmuntende staalwaterbron,
waarvan het water in de onmiddel-
lijke nabijheid van het Brongebouw
wordt gebruikt in een drinkhal. Dit
staalbad, zoo dicht in de nabijheid
van Zandvoort, is van onschatbaar
belang voor badgasten, die aan
Anaemie, Chlorosis of dergelijke
ziekten lijden.

Alle bovengenoemde plaatsen en
fraaie plekjes zijn voor hen, die aan
rijden de voorkeur geven, ook per
as te bereiken, daar er te Zandvoort
uitstekende gelegenheid bestaat tot
het huren van paard en rijtuig. Aan-
bevelenswaardige rijtoeren zijn o.a.:

Zandvoort - Aerdenhout en vervol-
gens:

Ie. Over Elswout, Kraantje-Lek
en Overveen naar Bloemendaal met
het Bloemendaalsche bosch en park;
verder' langs het gesticht Meeren-
berg naar Santpoort (met de ruïne
van Brederode) en Velsen en van
daar naar de havenplaats IJmuiden.

2e. Naar Vogelenzang, (langs de
reservoirs van de Amsterdamsche
waterleiding) en verder naar Ben-
nebroek, Hillegom met de Hyacin-
then- en Tulpenvelden en het fraaie
bosch van de buitenplaats „Keu-
kenhof".

3e. Naar Haarlem over Heemstede
en door den Haarlemmerhout.

In het kort nog eens resumee-
rendc, komen \vy tot de slotsom:
dat Zandvoort een der meest ge-
schikte familie-badplaatsen is:

Ie. omdat het strand er schooner en
breeder is dan ergens elders;

2e. om den krachtigen golfslag;

3e. om het zuivere, door geen uit-

loozingskanalen of riolen ver-
ontreinigde zeewater;

4e. om de comfortabel ingerichte
fraaie hotels en keur van villa's

en kamers;

5e. om de genoegens, die er den
badgasten worden geboden;

.6e. om de fraaie wandelingen in de.

duinen en in de omstreken;

7e. om de gemakkelijke gelegen-
heid, om zee- en andere baden
te gebruiken;

8e. om de snelle verbinding met
Amsterdam en Haarlem.

Dit zijn — zooals wij reeds zeiden— de redenen waarom Zandvoort
zich in zoo voorbeeldeloos korten
tijd een naam heetf veroverd onder
de badplaatsen, die met voorliefde,
niet alleen door Nederlanders, maar
ook door tallooze vreemdelingen
worden bezocht.

Uit de „Gids vcor Zandvoort" 1962
door P. L. de Vries, gemeentesecr.

___

"WIJZIGING SPREEKUUR
•"i Het. eerstvolgend spreekuur van
de burgemeester zal niet worden
gehouden op woensdag 19 mei, maar
op dinsdag 18 mei van 10-12' uur.

RAADSVERGADERING
UITGESTELD
De eerstvolgende vergadering van

de gemeenteraad van Zandvoort zal

niet, zoals eerder werd bericht,

plaats vinden op dinsdag 25 mei,
doch op een nog nader bekend te
maken datum in juni a.s.

Bijeenkomst V.V.D.
De openbare bijeenkomst van de

Volkspartij' voor Vrijheid en Demo-
cratie was donderdagavond in het
gemeenschapshuis zeer goed bezocht
toen de heer J. R. Oostenrijk als
voorzitter van de plaatselijke afde-
ling de vergadering opende.
Mr. H. van Riel, de voorzitter van

de Eerste Kamerfractie, wilde niet
over het heden of het verleden pra-
ten, maar wel over de afzienbare
toekomst. Daarbij zal rekening moe-
ten worden gehouden met een uit-
breiding van de bevolking van 12
tot 17 miljoen, dat de welvaart ver-
moedelijk zal blijven stijgen en dat
de Europese eenwording binnen
twintig jaar wel gestalte gekregen
zal hebben. Nederland zal een rijk
land zijn, wel met een klassetegen-
stelling, doch anders dan thans het
geval is.

De V.V.D. zal zich van traagheids-
versehijnselen dienen te distancië-
ren, want de tijd van afgesloten
groepen en groepsmoralen is vol-
komen voorbij, hoewel deze wel hun
nut hebben gehad. Nu ziet men een
R.K. kerk, die openbreekt en een
prot. chr. beweging, die naar een-
heid zoekt. Standenverschil ver-
dwijnt langzaam maar zeker. Op elk
gebied wordt de maatschappij open-

gebroken, de schotjesgeest verdwijnt
meer en meer.

Spr. constateerde, dat het Neder-
landse volk kwaliteitsbewust ge-
worden is, niet alleen in materiële
zin, doch ook bijv. op het gebied van
vermaak. De heer Van Riel besprak
uitvoerig het radio- en televisie-
beleid en kwam tot de conclusie,
dat elk streven om het huidige te
behouden onmogelijk is, ook in poli-
tiek opzicht. Een conservatieve partij

is in ons land volkomen zinloos. Die
partij zal winnen volgens spreker,
wier handelen in de geest van de
praktijk ligt.

Met voldoening constateerde de
heer Van Riel, dat do V.V.D. de wind
in de zeilen heeft. De behoefte naar
meer vrijheid is er naar gelang aan.

de minimum behoeften is voldaan.
Nadrukkelijk stelde hij vast dat de
V.V.D. ' geen partij van kapitalisten
is, hetgeen hij met bewijzen staafde.
Spr. bepleitte een nieuw type mid-
delbare school en op een bepaalde
medezeggingschap in de bedrijven.
Negativisme verwierp de heer Van
Riel, die. een aandachtig gehoor had,
in elk geval.

Na de. pauze was er gelegenheid
• tot vragen stellen. Hiervan werd ge-
bruik gemaakt.

N.A.V. opende auto-race-seizoen

Onder wel abnormaal slechte
weersomstandigheden - het kon
moeilijk erger - heeft de Nederland-
se autorensportvereniging zaterdag
j.1. op het Zandvoortse circuit het
autorace-seizoen geopend. Dat on-
danks deze pech door het slechte
weer toch nog ongeveer 5000 per-
sonen de races bezochten, wijst er
wel op, dat de belangstelling voor
de autorensport nog altijd zeer groot
is. Het. werden bijzonder interessan-
te races, niet het minst door het de-
buut van de nieuwe Volks-race wa-
gen formule Vee waarvan Ben Pon
er niet minder dan tien had laten
aanrukken. De verschijning van de-
ze fraaie renwagens, die reeds voor
de eerste maal op ons circuit tot
opmerkelijke resultaten kwamen,
werd door het publiek met grote
aandacht en. stijgende belangstelling
gevolgd. Er werden niet minder dan
tien'wedstrijden in de verschillende
klassen gereden, zodat men boven-
dien ten volle waar kreeg voor z'n
gold.

En het bloed kruipt nu eenmaal
waar het niet gaan kan, we waren
ook nu weer hogelijk benieuwd naar
de verrichtingen van onze plaatsge-
noot, de jonge coureur Wim Loos,
slip-instructeur bij de anti-slip-
school van Rob Slotemaker. En hij

heeft zeker ook thans weer niet te-
leur gesteld. Zijn beheerste rijden

INGEZONDEN
Buiten verantwoording der redactie.

Het achtergebleven gebied van
Zandvoort, vraagt met klem om
de aandacht, van B. en W.

De wielrijders mogen sinds 8 mei
1965 de Haltestraat niet meer van
noordelijke naar zuidelijke richting
gebruiken, waardoor dus éénrich-
tingsverkeer is verkregen en geheel
plan-Noord geweldig gedupeerd is.

Als nu eens een parkeerverbod
kwam voor auto's. Tenslotte is er
om elke vijfde huis een zijstraat,

waar de auto's geparkeerd kunnen
worden. De wagens van kellners uit
de Haltestraat, staan er van 10 uur
's morgens tot 24 uur 's avonds.
Als het parkeerverbod er is, is er

ruimte voor elke wielrijdende huis-
moeder.
Wat de Kalverstraat voor Am-

sterdam is, is de Haltestraat voor
Zandvoort. En in Amsterdam kan
het ook.

Een inwoonster
van Plan-Noord.

Naam en adres inwoonster bekend.
Wij verwijzen de geachte inzend-

ster naar het redactionele artikel
over deze zaak, elders in dit blad.

Red.

VOORGEVEL GESLOOPT
Bij verbouwingswerkzaamheden

aan het perceel Haltestraat 18, bleek
woensdagmorgen, nadat men het
pand had gestut, dat de voorgevel
begon te scheuren. Bouw- en wo-
ningtoezicht werd direct gewaar-
schuwd, evenals de politie. Het
verkeer werd omgelegd en de Hal-
testraat tijdelijk gedeeltelijk afgezet.

De ladderwagen van de brand-
weer moest eraan te pas komen om
de. gehele voorgevel — beginnend
aan de top — te slopen, hetgeen
verscheidene uren in beslag- nam.
Tegen de avond bleek het gevaar
voor instorten te zijn voorkomen.
Een en ander trok zeer veel publiek,
waarbij af en toe de gemoederen
nog al eens verhit geraakten.

T.Z.B. VERGADERT
De R.K. sportvereniging „The

Zandvoort Boys" komt op donder-
dag. 20. mei in het parochiehuis in
jaarvergadering bijeen. Bij de be-
stuursverkiezing stellen de heren
Jv Bruinsma,. H. Bosman en W.Ver-
steeg? zichi herkiesbaar. Behalve de
verkiezing van een aantal commis-
sies vermeldt de. agenda een voorstel

tot uitbreiding van de elftalcommis-
sie van drie op vijf leden*

trok weer de algemene aandacht.
Tot tweemaal toe wist hij. als tweede
te eindigen,, eerst in de wedstrijd
voor toerwagens van 1600-2000 cc.

in een B.M.W., daarna in de race
met de formule Vee renwagens met
slechts een tiende seconde achter-
stand op de winnaar van Lennep.
Bovendien maakte hij in de „Grand
Tourisme tot 1300 cc de snelste ron-
de met een tijd van 2.09.4, dit is ge-
middeld 116.52 km. u. Ongetwijfeld
zal Wim Loos in het komende race-
seizoen nog veel van zich doen
spreken. Tenslotte mag niet onver-
meld blijven een tweede in Zand-
voort wonende coureur, n.1. de heer
van Yperen jr., die in zijn klasse
een uitstekende start maakte, doch
daarna pech kreeg en desondanks,
als vijfde wist te eindigen. Ook wat
deze rijder betreft,' zijn onze ver-
wachtingen hoog gespannen.
Al met al boeiende en interessan-

te races, die ondanks de slechte- toe-
stand van de baan. door de aanhou-"

dende 'regen, hetgeen nog al eens
een slippartij tengevolge- had, door
geen enkel ongeval van enige bete-
kenis werden verstoord.

JAARVERGADERING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Op maandag 24 mei komt de

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" in een
algemene vergadering: in hotel Keur.
bijeen. In deze bijeenkomst: zullen
verschillende commissies; gekozen
worden, onder meer de elïtalcom-
missie.; Het bestuur heeft over de
samenstelling en de werkwijze een-

aantal voorstellen gedaan waardoor
men strubbelingen hoopt te voor-
komen.
De heren E. van Petegem, secre-

taris, J. van Veenstra, 2e. voorzitter
en J. Jongbloed, commissaris,, stel-

len zich herkiesbaar. De agenda
vermeldt voorts een voorstel tot

contributieverhoging.

RAADSLID IN HET ZIEKENHUIS
Naar wij vernemen, is. ons, raads-

lid de heer C. Slegers. eind vorige
week ter observatie opgenomen in

de Mariastichting te Haarlem.
De heer Slegers is lijdende- aan

trombose in een der benen. Van
harte wensen wij de nestor onder
onze raadsleden een spoedige terug-
keer naar Zandvoort en een volledig
herstel.

VOOR HEN DIE DAMMEN
Wat ik hier nu ga: vertellen- Is al

voor het seizoen 1965r'66,, waarvoor
wij nu al onze voorbereidingen gaan
treffen. Nu ons eerste tiental naar
de eerste 'klasse is gepromoveerd
zou het toch mooi zijn: als: wij in

de tweede, klasse wederom .een tien-

tal van Zandvoort hadden., Maar, ja.

ons, ledental laat dit' (nog): niet toe.

Om met: twee tientallen te kunnen
draaien moeten, wij; minstens. 7 'leden.'

zien te winnen. Wij willen, trachten
dit voor het nieuwe seizoen, te. ber
reiken. Ook de onderlinge compe-
titie gaan wij' aantrekkelijker ma-
ken door de groep in tweeën: te
splitsen met degradatie, promotie en
een wisselbeker. Als U er nu eens
meer van wilt weten kunt U mij
altijd schrijven, mijn., adres, is- G:

Draijer jr: Celsiusstraat 48; alhier:

Hét. moet toch. mogelijk zijn op een
inwonertal' vanl5.000 mensen 7 dam-
mers te vinden. Een mooie oefening
lijkt mij de probleempjes voor de
beginners die elke week. in deze
krant staan. Probeert U" het eens.

Kier zijn nog enkele onderlinge
uitslagen:

L. J. v.d. Werff - J. Schuiten 0-2

M. J. Klatser - P. v. Beem 0-2

Th. Rustman - Th. t, Wolbeek 0-2

J. Schuiten - J. Ovaa 0-2

J. v.d. Werff - C. Draijer sr. 1-1

C. Draijer jr. - P. Versteege_ 2-0

E. Fransen' - A. Hoekema " 1-1

J. v. Dijk - L. J. v.d. Werff afgb.
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Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1964 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN

Auto-verz., W.A.-verz.,
Brand-verz. etc. etc.

Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

Deutscher Arzt bietet kom-
plett eingerichtete Ferien-
wohnung in Sanremo, Ita-

lienische Riviera, mit ' 3

Raumen, Küché, 7 Schlaf-
stellon, 1 grossen Terrasse,

1 Garage mit freier Siöht

aufs Meer, ab 1.7.65 zum
Tausche an. Wir suchen
ab 1.7 in Zandvoort eine
Fcrienwohnung mit 5-6

Botten für 5 Wochen. Br.

no. 13-5 bureau v.d. blad.

HUUR EEN KOELKAST
van ƒ12,75 per maand, zon-
dor vooruitbetaling, met
recht van koop. Vandaag
besteld, morgen bij u thuis

Bel dan vóór 6 uur 020 -

2497G7 en 's avonds 02964-

13564.

GEVR.: nette HULP voor
de bediening op het strand,

door de weeks en voor het
weekend. Zwemmer, pav.la

Een echte Huisvrouw
Doet zelf de was thuis maar
dan met zo'n mooie VELO
wascombinatio v.a. ƒ 498,-.

Heus dan is uw wasdag
een vreugde.
En morgen al in huis

als u bolt.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

NAAIMACHINES
Separatie, taxatie, inruil.

W. Dratferstr. 12, Tel. 3751

TE KOOP: Levensmidde-
lenbedrüf, met huis. Leeg
te aanvaarden. Br. no. 1-3

bureau van dit blad.

AANGEB.: 8 mm. projec-

tor, viewer, plakpers en
belichtingsmeter; alles

nieuw. Koopje. Grebber,
Haltcstraat 4, telef. 3740.

PIANO TE KOOP AAN-
GEBODEN. Duits, kruissn.

ƒ 250,—. Bilderdijkstraat 13

VOOR UW
2de PROGRAMMA
Geheel verzorgd.
Antennebouw.

J.'KERKMAN, Telof. 4307

Burg. Beeckmanstraat 36.

Laat Uw POEDELTJE
vakkundig KNIPPEN uoor
Bè Boterhoven de H^ian

Gedipl. trimster
Eandv.laan 325, tel. 02500-

43459 (ook 's avonds).

Mcvr.TIieunissen, Leeuwe-
rikenstr. 12, flat 2, waagt
nette WERKSTER voor 1

hele of 2 halve dagen per
week, in gezin van 2 volw.
pers. Tel. 4717.

Uw leven is in gevaar!
Als u door blijft wassen
met die oude lekkende
wasmachine. Ruil hem in
voor zo'n mooie VELO

wascombinatie v.a. / 498,-.

Wij geven een hoge inruil-

waarde. Betaling in overleg
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

TE KOOP: Wandelwagen
ƒ 15,— ; Kindertroon •ƒ 7,50.

Vader, Kerkstraat 38.

HEROPEND
Beddenspeciaalzaak

KEMPER
ALS OPENINGSRECLAME geven wij bij aankoop vanaf 15 gulden

slopen en lakens GRATIS
naar evenredigheid van het bestede bedrag.

POLYETHERMATRAS, 1-persoons 37,50

POLYETHERMATRASSEN
IN ALLE PRIJSKLASSEN EN UITVOERINGEN

BINNENVERINGMATRAS, 1-persoons ƒ 49,75

BINNENVERINGMATRASSEN
IN DIVERSE PRIJSKLASSEN EN UITVOERINGEN

KAPOKMATRASSEN, 1-persoons vanaf ƒ 89,—
KAPOKKUSSEN ƒ 7,95 VERENKUSSEN ƒ 7,95

DIVANBEDDEN, 1-persoons vanaf ƒ 27,50

DUBBELDIVANBEDDEN, vanaf ƒ 69,50

ETAGEBEDDEN vanaf ƒ 65,

—

BANKBED, 1-persoons ƒ.49,75

LEDIKANT MET VOETBORD, 1-persoons ƒ 49,75

STOEL ƒ 17,— NACHTKASTJE ƒ 25,— TAFELTJE ƒ 16,—
LINNENKAST MACORS, 2-deurs ƒ169,—

COMPLETE HOUTEN EN STALEN SLAAPKAMERS
RUIME SORTERING in CHENILLE en TERLENKA SPREIEN

100% WOLLEN DIDAS DEKEN, 150 x 220 ƒ 39,75

ZOMERDEKENS, 150 x 200, vanaf ƒ 14,95

100% WOLLEN PLAID, 140 x 190 ƒ 39,75

RUIME SORTERING in ZAALBERG- en DIDAS-DEKENS
SLAAPZAK MET RITSSLUITING ƒ 29,75

SLAAPKAMERKLEEDJES vanaf ƒ 6,75

Wij hebben thans ook de verkoop
van vitrage en overgordijnen

GARDESETTE GLASGORDIJNEN, per meter vanaf ƒ 6,30

TERLENKA VAL, openingsaanbieding, per meter ƒ 2,40

OVERGORDIJNSTOFPEN, per meter vanaf ƒ 2,75

Ziet onze etalages voor verdere
openingsaanbiedingen

Beddenspeciaalzaak

Fa. KEMPER
Haltestraat 21 Telefoon 2119

U
WIE HELPT ons 4 uur per
dag in de HUISHOUDING
(geen zwaar werk).
Zr. Boukje, Huize Pniël,

Zuiderstraat 3, Zandvoort,
Telef. 2910.

Rechtsbijstandverzekering
voor automobilisten,

rijbewijs en kentekenver-
zekeringen, aulofinanc.

Ass.kant. Kroes, Zijlweg 46
Haarlem, tel. 17632. Zater-
dags tot 1 uur.

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Korthof, Zuiderstr 13a

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aangcb. zonnige 4 kamer-
woning in A'dam. Gevr.:
kleine woning in Zand-
voort. Telef. 4150.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen I

Adverteert in dit blad

DAMES!

Wij hebben onze korsetten-kollektie
uitgebreid met de wereldberoemde

CAMP KORSETTEN
Korset in zalmkleur

Het meest aanDevolen

korset voor

zwaardere figuren

Steungevend en

figuurcorrigerend

f 36,95

CAMP voor elk figuur

/ elke leeftijd en

betere gezondheid

KOSTVERLORENSTRAAT 49, TEL. 4492

Dinsdags gesloten

Examen doen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

Plastic-anti-motzakken

met rits (veel ruimte)
ƒ 5,95 en ,ƒ 6,45

Drogisterij-Parfumerie

Bouwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Christina Ingrid, d. van B.
N. Groenendijk en M. van Dam.
Margaretiha Hendrika, d. van B.
N. Groenendijk en M. van Dam.
Willy Ferdinand Petrus, z. van
D. F. Pieters en A. C. W. Ouds-
hoorn. Rolinka, d. van R. Kat-
touw en F. Brinkman.

Ondertrouwd: E. Doncker en M. E.
Koper. F. P. J. Stokman en A.R.
van der Reijden. B. van Uitert
en T. A. M. Botterop. E. Huis-
man en C. M. de Wit. J. A. Paap
en P. C. de Flart. C. C. van Zee
en L. F. van der Eist.

Gehuwd: A. J. de Haas en M. L. 1

Hollenberg. H. Cordes en J. M.
Korstenbroek.'

Geboren buiten de gemeente:

Mare, z. van L. P. Broeren en B.

Christensen. Maurice Frédérique,

z. van J.L. Zwarter en C. Q. F.

Longayroux. Barbara Johanna, d.

van G. Pols en W. Smit. José

Luis, z. van J. L. Sevillano Gil

en A. M. Gil-Iriza. Michael, z. v.

J. H. C. Alberls en J. G. van
Beijnum. Jean Mare. z. van J. R.

Honnef en S. Keur. Johannes Ja-

cobus, z. van F. Seijsener en H.

S. A. Benjamins. Johanna Maria
Petronclla, d. van K. A. Visser en

A. C. Spreeuw.

DAMES, WÏJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

500 GR. DOORR. OSSELAPPEN ƒ 2,75

500 GR. RD3LAPPEN ƒ 3,75

500 GR. SCHOUDERKARBONADE ƒ 2,75

250 gr. gekookte worst 95 et. 150 gr. pekelvlees . . .

.

98 et.

250 gr. leverworst .. .. 80 et. 150 gr. gelard. lever 98 et.

150 gr. ham 98 et. 150 gr. gebr. gehakt 68 et.

150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25 150 gr. pork 65 et.

150 gr. Cervelaatworst 85 et.

Wü leveren U thans gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

UITSLAG
ETALAGEZOEKWEDSTRUD
Voor deze wedstrijd, die gehouden

werd in het kader van de bevrij-
dingsfeesten, bestond een zeer grote
belangstelling. Meer dan 1000 kin-
deren hebben hieraan enthousiast
deelgenomen.
Het oomité is ook de winkeliers

erkentelijk voor hun medewerking
om deze leuke wedstrijd mogelijk te
maken. In totaal konden 40 prijzen
in do vorm van waardebonnen be-
schikbaar worden gesteld. De
waardebonnen kunnen vanaf maan-
dag 17 mei a.s. tussen 9 en 12 uur
worden afgehaald ten raadhuize,
afdeling bevolking ca.
Hieronder volgen de namen en

adressen van de prijswinnaars en
-winnaressen, die uit de bus kwa-
men.

ƒ50,—:
Piet Koning, Willemstraat 15.

ƒ25,—:
Wim Pijper, de Genestotstraat 9.

Annie Sebregts, Vondellaan 42.

Janny v.d. Puitelaar, Kruisweg 11.

Manja Draijer, Dr. Smitstraat 7.

ƒ 10,—:
Rein ter Wolbeek, Kruisstraat 8.

Silvia v.d. Sluis, Dr. Smitstraat 7.

Pieter Pijper, de Genestètstraat 9.

Rita Brand, Spoorbuurtstraat 18.

*) Ans Draijer, Dr. Smitstraat 7.

Sonja Paap, A.J. v.d. Moolenstr.43.
Clemens Disseldorp, Koningstr. 1.

Marga v.d. Mespel, Thorbeckestr.3
Yvonne v.d. Mespel „ , 3

Ronnie v. Lamineren, Dr.Smitstr.7.

Jan Keizer, -Dr. Smitstraat 7.

Thomas Plokké, Dr. Smitstraat 7.

Frod Paap, A.J. v.d. Moolenstr. 43.

M. Soholtz, Kostverlorenstraat 71.

Marina Zonneveld, Diachs.str. 21.

ƒ5,—:
Marina Noortman, Genestetstr. 17.

Cecilia Colin, Dr. Mezgerstr. 40.

Emile Loos, Hallestraat 35.

Rietje Lansdorp, Zr.Brondersstr.36
H. W. Brugman, Weimarweg 4.

Linda van Vliet, Van Spoykstr. 3.

Nanfred Bakels, v. Speykstr. 15.

Anneke Herfst, Vondellaan 32.

T. Brugman, Weimarweg 4.

Gerrie Vermeulen, Dr. Smitstr. 7.

Irene Smith, Brederodestraat 94.

Anneke Dammann, Pakvcldstr. 5.

Juul Vaslerman, Bredcrodestr. 41.

Cisca Determann, Koninginnew. 8.

Mieke Vasterman, Brederodestr.4-1

Paul Vasterman, Bredcrodestr. 41.

Atie Water, Brugstraat 9.

Jeannette Colin, Dr. Mezgerstr. 40.

Aagje Spierieus, Tollensstr. 21.

Henny Koning, Willemstraat 15.

*) Ans Draijer bleek de meest
originele vorm aan haar uitslag te

hebben gegeven door al de door
haar gevonden artikelen op smaak-
volle wijze te tekenen en te kleu-
ren. Zij ontvangt daarvoor boven
het bedrag van ƒ 10,— nog een
extra prijs!

SATURNE IS EEN KANSSPEL
Het gerechtshof in Amsterdam

heeft donderdagmorgen in hoger
beroep uitspraak gedaan over de
vraag, of het in het Badhotel uitge-
oefende Saturnespcl een behendig-
heids- dan wel een kansspel moet
worden genoemd. De procureur-
generaal kwam daarbij tot de kon-
klusio, dat hoewel het behendigheids
element bij dit spel zeker niet te

verwaarlozen is, toch door de
meeste spelers het spel als kansspel
wordt gespeeld en derhalve als

hazardpel moet worden aangemerkt.

Hij veroordeelde daarom de heer
J. J. Pas tot ƒ 25,— boete, wegens
overtreding van een artikel van de
nieuwe wet op de kansspelen. Dit
alles wil zeggen, dat met directe
ingang het Saturnespel in Zandvoort
niet meer mag worden beoefend,
iets v/at door zeer velen oprecht
zal worden betreurd.

Wat er verder gaat gebeuren,
daarover valt nog niets te zeggen.
Wij konden donderdag j.1. met de
heer Pas door uitstedigheid nog geen
contact krijgen.' Verwacht mag wor-
den, dat men het opnieuw hogerop
zal zoeken, doch zeker is dit niet.

In ons eerstvolgend nummer hopen
wij over een en ander nadere mede-
delingen Ie kunnen laten volgen.

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR.
TELEF. 4755

33

FEESTAVOND ACCORDEONVER.
Het was zaterdagavond 8 mei in

een volle zaai dat om 8.15 uur de
voorzitter W. A. v.d. Moolen ieder
welkom heette, in bijzonder-was hij

verheugd mevrouw en burgemees-
ter Van Fenema aanwezig te zien.
Spreker memoreerde het ontstaan

van de vereniging, die voortkwam
uit de mondorgelclub 15 jaar ge-
den, deze mensen wilden de accor-
deonmuziek serieuzer beoefenen. De
eerste dirigent was de heer de Haan
(3 jaar), die opgevolgd werd door .de

heer Davids die dit nu al 12 jaar
doet en met succes. Verder worden
even naar voren gehaald de diverse
voorzitters, eerste 3 jaar de hoer
Rotwsin, l'/2 jaar do heer Keur en
± 8 jaar de heer Schaap, wiens
overlijden een grote slag voor de
vereniging was. Daarna werd in het
zonnetje gezet, dhr. Koper die vanaf
het b<?öin tot nu penningmeester is

van deze vereniging en enorm veel
werk heeft verricht, dit ging ge-
paard met het aanbieden van een
langspeelplaat.
Spreker memoreerde de moeilijk-

heden van de veieniging(en), zaal-
huur in die 15 jaar 2 x zo hoog
zowel van de repetitie- als uitvoe-
ringszaal. Muziekstukken leiding
idem en daar deze vereniging voor
75% uit jeugd bestaat, wil men de
contributie niet verhogen. Spreker
deed een beroep op de zaal als dona-
teur deze vereniging te steunen.
Hierna verzorgde de accordeon-

vereniging 45 min. de avond met
prima muziek waarvan Orpheus in
do onderwereld wel het hoogtepunt
was.

VAN BOUWVAL
TOT MODERN WINKELPAND
Wie zou gemeend hebben dat

voorgenomen saneringsplannen van
de dorpskern modernisering van de
Haltestraat zou kunnen tegenhouden
ja, dat zelfs een geheel nieuw win-
kelpand met daarboven een riante
woonruimte in deze straat zou kun-
nen verrijzen, 's wel heel bedrogen
uitgekomen, nu hij woensdag j.1.

geconfronteerd werd met de opening
van de Bedden-speciaalzaak van de
firma Kemper in de Haltestraat 21.

De oude verkoopruimte, die bij de
sloop niet anders bleek te zijn dan
een vrijwel vergane bouwval, werd
met de grond gelijk gemaakt en in
nog geen vijf maanden tijd verrees
hier een aantrekkelijk pand met een
fraaie, moderne winkel, die zonder
meer een belangrijke aanwinst voor
de Haltestraat kan worden genoemd,
ja, een sierraad van moderne bouw-
kunst.
De fraaie, ruime etalages bieden

een onbelemmerd zicht op het inte-
rieur, waar de vele artikelen met
smaak en overzichtelijk zijn geëxpo-
seerd. Een hartewens van de eige-
naar, de heer A. Kemper is hiermee
wel in vervulling gegaan, een harte-
wens, die zijn vader reeds koesterde
doch die voor deze helaas door over-
lijden niot meer in vervulling ging'
Hoo gaarne hadden wij ook hem
deze vernieuwing van een met veel
zorg en moeite opgebouwd bedrijf
gegund. Doch mot grote energie en
enthousiasme, daarin bijgestaan door
zijn moeder en echtgenote heeft de
zoon 'het bedrijf voortgezet en thans
weten uit te breiden met de bouw
van dit geheel nieuwe pand.

De Zandvoortse Middenstand zet-

te hiermee haar opmars naar moder-
nisering en uitbreiding voort. En het
is een gelukkig teken, dat deze op-
mais gestadig voortgaat. Het wijst
alles op een gezonde bloeiende Mid-
denstand.



'•• -ï-»r t-j.^ , -. _

IEUWSBIA
25e jaargang no. 45 ..TRE<T UMIETAFN VA/AT VEDFR SECHT - MAEK DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!" 21 mei 1965

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (0 2507) - Postgiro 310592 - Bank: Algemene Bank Nederland N.V.

Abonnementsprijs f5,— ; fra
r

nco per post f 7,50 per jaar. Postbus 26 Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Langs de vloedlijn

Bezoek brengt altijd vreugde
aan, zo niet bij 't komen, dan
bij 't gaan.

Nic. Beets (1814-1903).

«/

Oude bekenden uit een ver land
Vladimir I. Dedov, eerste

secretaiis van de Russische
ambassade te den Haag,
zond ons een foto van de
overgeblevenen van het
dotaakement Georgiërs, die
van augustus 1944 tot eind
april 19C5 door de Duit-
sers als bezettingstroepen
in Zandvoort werden ge-
plaatst en eind april naar
Texel worden getranspor-
teerd, omdat men er de
lucht vnn had gekregen,
dat ze hier een opstand
tegen de Duitsers , voorbe-
reidden. U weet het resul-
taat: die opstand werd toen
ontketend op Texel, met
als gevolg, dat ruim 500
man sneuvelden en ruim
200 na de oorlog naar hun
vaderland Georgië terug-
keerden. De heer Dedov
belde mij op en verzocht
mij. zo mogelijk een foto

van deze overgebleven Ge-
orgiërs, die onlangs een
réunie hielden in hun va-
derland, in Zandvoorts
Nieuwsblad te willen plaat-
sen. Hij betoonde zich zeer
erkentelijk voor het artikel

dat ik onlangs aan deze wit-
Russen wijdde. Aan zijn verzoek vol-

doe ik vanzelfsprekend zeer gaarne.
Hierbij ziet TJ de overgebleven

mannen. Wellicht herkennen enkelen

van U, die deze mannen van nabij
meemaakten er nog versoheidenen
van, hoewel het wel moeilijk is,

want sindsdien zijn al weer twintig

jaar verlopen en in zulle een periode
kunnen we heel wat veranderen.
Persoonlijk meen ik echter nog ver-
scheidenen van hen te herkennen. K.

Onbegrijpelijke reactie

Vorige week schreef ik onder het
hoofd: „verblijdend nieuws" een
artikel over het voornemen van de

„-stichting „Sporthal Zandvoort i.o.",

die met medewerking van de Ne-
derlandse sportfederatie, onze veel-
besproken voormalige kabelloods
wil gaan ombouwen tot sporthal en
tot verenigingshal in het algemeen.
Genoemde federatie toonde zich
zelfs in principe bereid tot het ver-
strekken van een subsidie en/of
renteloze lening. Een werkcommis-
sie werd reeds in het leven ge-
roepen, waarin de meeste Zand-
voortse sportverenigingen en ver-
tegenwoordigers van het onderwijs
zitting namen, terwijl ook het ge-
meentebestuur werd uitgenodigd vin

deze commissie een vertegenwoor-
diger aan te wijzen.
Ik betoonde mij over dit genomen

initiatief bijzonder enthousiast en
van verschillende zijden vernam ik,'

dat ook in brede kring in onze ge-
meente deze bestaande — en in ver-
gevorderde staat van voorbereiding
verkerende plannen, zeer werden
toegejuicht.
Maar het juichen blijkt te vroeg

te zijn geweest, want begin van deze
week vernam ik, dat ons gemeente-
bestuur opnieuw geweigerd heeft,

haar goedkeuring aan deze plannen
te verlenen.

Onbegrijpelijk.
En nu begrijp ik er toch werkelijk

niets meer van. Ik meende — en
velen met mij — dat hier ook voor
het gemeentebestuur een alleszins

aanvaardbaar en lofwaardig gebaar
werd gemaakt, dat voor de gemeente
Zandvoort ook in financieel opzicht
hoogst aantrekkelijk leek te zijn en
praktisch weinig of geen geld zou
kosten. Goedkoper kon toch niet aan
een sporthal gedacht worden. Maar
het lijkt wel, of ons gemeente-
bestuur de belangen van onze "ver-

enigingen op sport en cultureel ge-
bied geheel uit het oog heeft ver-
loren. Ziet men de dringende nood-
zaak niet van een spoedige oplos-
sing van dit probleem? Men geeft

goedkeuring voor de vestiging van
een „Blue Note", van een nieuwe
koffieshop aan een bestaand hotel,

voor de bouw van een nieuw uit-

gebreid flatcomplex aan de kop van
de Zeestraat, allemaal héél mooie
en belangrijke dingen, die Zandvoort
uiteindeijk ten goede zullen komen,
maar voor het meest dringende: de
bouw van een verenigingshal, die
men zo goed als voor niets thans
kan krijgen, wordt om onbegrijpe-
lijke reden de goedkeuring gewei-
gerd. Men heeft mij verteld, dat
voor deze weigering als reden werd
opgegeven, dat de vestiging van zulk
een hal op dit punt „teveel drukte
zou geven!" En dat laatste begrijp
ik helemaal niet meer.

Open kaart.

Zou het in dit verband thans niet

.de hoogste tijd gaan worden, dat
ons gemeentebestuur in deze zaak
eindelijk eens open kaart gaat spe-
len? ,Er moeten wel zéér bijzondere
redenen zijn, dat men tot het aller-

laatste, ook op de meest aantrekke-

lijke voorstellen negatief blijft rea-
geren. De argumentatie, die men tot

nu toe te berde heeft gebracht, is

allerminst steekhoudend en bevre-
digt niemand, behalve ons ge-
meentebestuur zelf misschien en
zelfs daaraan meen. ik nog te mogen
twijfelen. Laat men eerlgk zeggen,
waarom men deze kabelloods niet
exploitabel wil laten maken. Ik heb
zo het vermoeden, dat" bestaande
plannen voor pier' en daaraan aan-
sluitende Iandbebouwing hier een rol

spelen. Welnu, wanneer dat zo is,

Iaat men dan eerltfk zeggen dat dit

inderdaad het geval is. Dat zal meer
bevredigen dan deze onbegrypelüke
halsstarrige houding, die ontevre-
denheid zaait, om maar niet te spre-
ken van ergernis en achterdocht.
De burgery heeft er recht op, te

weten of ons gemeentebestuur ernst
maakt met de belachelijke toestand,
dat in een overigens welvarend
Zandvoort geen bioscoop meer be-
staat en dat onze verenigingen voor
een steeds groeiend deel gedoemd
zqn in de toekomst hun aktiviteiten

te staken, omdat er geen grote zaal-

ruimte meer beschikbaar is. Waar
biyft op deze wijze het steunen van
overheidswege van het altijd zo

hoog geroemde particuliere initia-

tief? K.

Veelbelovende plannen

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WUBFFJ
„Hoe, dat kan me niks ver . .

.

schele, maer d'r mot 'n sport-
hal kommel"

Er is een oud Ne-
derlands spreek-
woord dat zegt:

„Men kan 't zo
wijs of zot niet

maken, of d'een
zal 't prijzen, d'

ander 't laken i"

Zo dit op iets van toepassing is,

dan is het zeker op de bestaande
plannen van „'t Helm", die een cul-
turele week wil gaan instellen voor
de jeugd in november a.s. en een
uitdaging tot deze jeugd heeft ge-
richt om sluimerende talenten lot

ontwaken te brengen, een plan,

waarover wij vorige week reeds uit-

voerig berichtten.
Wat ons betreft menen wjj, ge-

dachtig aan het hierboven aange-
haalde spreekwoord — dit „vvyze"
plan te moeten pryzen. Want het
is een leuk, interessant en bovenal
leerzaam plan, dat — mits goed op-
gezet — talrijke perspectieven opent
voor de toekomst.
We zullen moeten afwachten, hoe

„'t Helm" deze plannen verder gaat
ontwikkelen. .We hadden hierover
reeds een kort onderhoud met de
voorzitter, de heer J. H. Hanrath,
en begrepen daaruit, dat er héél wat
in 't vet zit, waarover we U bin-
nenkort méér hopen te kunnen
vertellen.

Het stemt in elk geval reeds thans
tot voldoening, te mogen constate-
ren, dat „'t Helm" niet ter ziele is.

Tè lang reeds hoorden we niets meer
van deze vereniging, waaraan we
op cultureel gebied zulke dankbare
herinneringen bewaren en die zo
mooi op weg was, om het culturele
peil in onze gemeente op een steeds
hoger niveau te brengen. Welk een
bijzonder mooie, boeiende en leer-
zame avonden heeft 't Helm Zand-
voort in de loop der jaren reeds
geschonken,

We zien in het thans genomen
initiatief om de jeugd actief te gaan

inschakelen en door de opzet van

het geheel het roer om te gooien,

een belangrijk gebeuren voor onze

gemeente, dat vèr dragende gevol-

gen.kan hebben en een primeur kan

betekenen voor ons land.

We zien er ook geen „uitdaging"
in aan de jeugd, maar véél meer
een „uitnodiging", want „'t Helm"
kan ervan verzekerd wezen, dat vele
jongeren dit initiatief met vreugde
begroeten. We spraken reeds ver-
scheidene jongeren, die er zeer
enthousiast voor waren.
Een goede opzet zal voor het wel

slagen van de nieuwe „Helm-plan-
nen" een allereerste vereiste zijn.

Men zal op verschillend gebied ter-

zake kundigen moeten aantrekken
voor de uiteindelijke beoordeling.
Er schuilt ongetwijfeld talent onder
de Zandvoortse jongeren op velerlei

terrein. Deze talenten met behulp
van deze stichting verder te ont-
plooien, wegen te wijzen, hoe dat
mogelijk is en door deskundigen te
laten adviseren, zal daarbij tot de
belangrijkste taken gaan behoren.
Het „wel leuk" en „wel aardig"
dient volgens ons daarbij te worden
uitgeschakeld. Het maken van een
soort auditie, om aan de culturele
week te kunnen deelnemen, zal

daarbij volgens ons noodzakelijk
zijn. Het zal allemaal artistiek en
kunstzinnig verantwoord moeten
zijn.

We kunnen „'t Helm" reeds nu
wel verzekeren, dat er in brede

kring belangstelling bestaat voor

haar plannen, dat is ons de afge-

lopen dagen reeds duidelijk geble-

ken. Een flinke propaganda zal

ongetwijfeld de nu nog aarzelendcn

over hun schroom doen heenstap-

pen, dat lijkt ons thans de eerste

stap, die dient te worden genomen.

Van harte wensen wtf „'t Helm" veel

succes bty de verwezenlijking van

haar plannen. K.

NED. ROODE KRUIS
In de periode 24 mei tot en met

5 juni wordt in het gehele land de
jaarlijkse Roode Kruis-collecte ge-
houden. Wij zijn eraan gewend ge-
raakt, dat als er ergens een gebied,
plaatselijk, landelijk of in het bui-
tenland, door een ramp wordt ge-
troffen, of in oorlog is, het Roode
Kruis er direct bij is om te helpen.
En nog nooit in zijn 98-jarig be-
staan heeft het Roode Kruis de be-
volking in de steek gelaten.
Doch eenmaal per jaar moeten wij

er ons van bewust worden, dat wij
het Roode Kruis niet in de steek
mogen laten.

Het Roode Kruis moet alle chari-
tatieve taken bekostigen uit persoon-
lijke bijdragen en van vrijwillige
medewerking van individuelen.
Helpt daarom mede deze collecte

v/elke met lijsten wordt gehouden,
te doen slagen.



TELEVISIE
ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

I %jfp I I p Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

De zachtste en mooiste badhanddoek

die er in Nederland te koop is.

Voor 50 DIJKzegels en bijbetaling van slechtsf 1,25.

Op iederpakje Gouda's Glorie zit zo'n

waardevolle DUKzegel. Vraag uw winkelier een spaarkaart.

Weer gebracht door Gouda's Glorie!

Weer een extra voordeelt
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Gouda's Glorie zilver-margarine is samengesteld uit de beste
grondstoffen die daarvoor speciaal worden geïmporteerd. Daar-
om is Gouda's Glorie zo'n bijzonder fijne tafelmargarine.

Spaar ook de Gloria-kopjes.
Deze zegels zitten altijd op
Gouda's Glorie margarine.
Ze zijn geld waard, (200
Gloria-kopjes hebben een
waarde van f 11,25) maar
geven u ook, zo u dat wenst,
een voorkeurspositie bij ons
verkoopkantoor „Gouda's
Glorie"
Daar Bespaart u 25 tot40%
op de aankoop van merkar-
tikelen. Voor een overzicht
van deze artikelen verstrek-
ken wij u op aanvraag een
gratis catalogus. Gouda's
Glorie, postbus 62, Gouda.
Telefoon 01820-6388.

(fèouötVs (glorie

Het grote succes

NSU PRINZ4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT Ü AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jae. Versteege & Zonen
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

Officiële opening
van ons geheel nieuw gerestaureerde

Hotel-Café-Restaurant

zDellclci
Kerkstraat 16 - Zandvoort

op vrijdag 21 mei 1965
Receptie van 16.30-18.30 uur.

DANSEN
op gezellige muziek tot 2 uur.

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.'

Wü rijden elke dag- in Zandvoort.

Alles wordt gehaald 1

TELEP. 5054 of 2845 SCHELPENPLEIN 18

Hout- en boardhandel

.CENTRUM'
Brederodestraat 1

Naast dr. Flieringa

tel. winkel 2963, privé 2897

BISONKIT
Fantastische lijm!

PLASTIC-TECELS
met ltit aan te brengen.

KUBUS-VERF
HOUTMENIE
IJZEHMENIE
POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
PANNEREKKEN en

KAPSTOKKEN
in bouwpakket

ZAND en CEMENT
CEKRUSOOT
klcurencarbolineum

enz. enz.

(fCópestd:

„Beüut**
Antiek
Souvenirs

Curiosa

Schoolstraat 2a

Waarheen op Hemelvaartsdag?
Natuurlijk óók naar

Paviljoen „De Vijverhut"
VONDELLAAN 46 - TELEF. 2538

Ook bij minder gunstig weer een genotvol en
romantisch plekje temidden van een bosrijke
natuur. Prima consumpties. Billijke tarieven.

ONS GROTE SUCCES: PANNEKOEKEN!

.SBB

E. van dee* Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ 7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per nü

Wat het
Vrijheids-
beeld
is voor New York

dat is de

Uitzicht-
toren
voor Zandvoort!

Daarom mag-

op Hemelvaartsdag
een bezoek aan Zandvoorts hoogste
punt zeker niet ontbreken!
Café-Restaurant. Lift aanwezig.

PRIMA CONSUMPTIES.

Een heerlijk zitje en een uitzicht

om nóóit te vergeten!

A&O (morkleverancier)

Deze week iets speciaals!

PATé DE CAMPAGNE 100 gram 75 et.

Org. BOEREN ACHTERHAM 100 gram 93 et.

GELDERSE WORST, prima . . 100 gram 75 et.

NIEUW! 6 verschillende SALADES van Duyvis
vanaf 90 cent

J. C. BOUCKAERT
Haltestraat 37 - Telefoon 2891

Gratis bezorging!

ALBATROS TAVEERNE, Haltestraat 26

vraagt:

flinke vrouwelijke hulp

of werkster
van 's morgens 8 tot 's middags 3* uur.

Hoog loon. Prettige werkkring. Telefoon 2524.

Bodega Petrovitch Kerkstraat

Maandag 24 mei a.s.

met 5 topsolisten. Aanvang 9.30 uur
' Uniek in Zandvoort! '

JOEGOSLAVISCH ENSEMBLE, o.I.v. Branislav Yukovitch.

Zang van Anica Jocitch.

Folklore uit Bosnië, Kroatië, Dalmatië, Servië etc.

Tafelreserveving gewenst.

U kunt dit ensemble heden vrijdagavond 21 mei zien en
beluisteren in de televisie- uitzending om 8.20 uur (1ste net)

in Wim Ibo's Cabaret-Kroniek.

Bodega Petrovitch - Kerkstraat

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Maarten Nico Adriaan, z.

van M. Keur en. A. Molenbeek.
Robertus Johannes Henricus, z. v.

L. H. J. Bierens en R. B. F. M. de
Beer. Nadine Marjolein, d. van H.
Wilkes en M. Habermehl.

Ondertrouwd: G. Brune en M. Th.
Hanskamp. N. van Dijk en A.Ter-
maat. J. Smit en S. de Cock.

Gehuwd: R. Colomina Corominas en
A. M. Menks. M. J. Kleinjan en
F. P. van Braam. H. J. de Bruin
en E. M. Blankcndaal.

Overleden buiten de gemeente:
J. A. Struik, oud 56 jaar, gehuwd
met J. Blom. J. H. Windhorst, oud
64 jaar, gehuwd geweest met H.
L. C. Lansdorp. C. Giebels, oud 74
jaar, gehuwd niet W. M. Vogel.

AFREKENEN s.v.p.!

Om thans zo spoedig mogelijk tot

een volledige afdoening van zaken
te komen worden allen, die nog een
vorderen hebben op het Plaatselijk

Comité Viering Bevrijdingsdag 5 mei
'65, verzocht er voor zorg te dragen,
dat de nota's uiterlijk op dinsdag 25

mei a.s. zijn ingediend bij het secre-

tariaat Raadhuis, afd. bevolking.

WIJZIGING SPREEKUUR
Het eerstvolgend spreekuur van

de burgemeester vindt niet plaats

op woensdag 26 mei, maar op dins-

dag 25 mei van 10-12 uur.

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbü!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

'N GOED BED
BEHOEFT GEEN KRANS!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdgkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

De Heer en Meivrouw
M. KEUR-MOLENBEEK,

geven U kennis van de geboorte van
hun zoon

MAARTEN NICO ADRIAAN
V/ij noemen hem Marco.

Zandvoort, 15 mei 1965
Diaconiehuisstraat 36.

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Charmante badtassen
en slippers

voor het strand

vindt U bij:

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

immmmÊÊmÊÊÊÊÊmm

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 en 19.00 uur:
Ds. H. W. Wierda, van Haarlem.

Donderdag 27 mei (Hemelvaartsdag)
9 uur: Ds. P. J. O. de Brurjne.

HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.

Zondag a.s. 11 u.: Ds. P. v.d. Vloed.
Jeugddienst in het jeugdhuis 19 u.

Ds. D. ter Steege, lyceumpredi-
kant te Haarlem.

Donderdag 27 mei (Hemelvaartsdag)
11 uur: Ds. C. de Ru.

Zondag a.s. 10.30 uur: Jeugdkapèl
in het jeugdhuis. Spr. dhr. C.Spaans.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. H. Lui-
kinga, Doopsgezind, Beverwijk.

19.30 uur, Het Huis in de Duinen:
Ds. G. Kroes, Ev. Luth. Haarlem.
(Uitsluitend voor bewoners tehuis).

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30 uur
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Mis-
sen te 7.30 en 9 uur.
Bjj kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.

In de week om 8 uur.

r3D. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.
samenkomst in „Pniël", Zuiderstr. 3.

Spr. de heer J. W. van Zerjl.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wimelminakleuterschool, Lrjsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

o
TEHOVAH's GETUIGEN

Maandag 20-21 uur öemeenschappe-
Irjke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Purol dient
heel de huid

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via. het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
van Lennepweg 57, telefoon 4294.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: G. Verhagen, Anthonie
Fokkerlaan 31, Haarlem, telefoon
(02500) 63070.

APOTHEKEN
Van zaterdag 22 t.m. vrijdag 28

mei, na 6 uur 's avonds: avond-
nachtdienst van 18-8 uur en zon-
dagsdienst: de Zandv. Apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.
Echter uitsluitend voor recepten-

spocdscvallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om zes uur.

bruining
en bescherming

PiGtriadërm f2.95

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Dè speaiaalaaak in wijnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wjjnaanbiedingent

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - TeL 4 02 70



SrreZiMetT'an Café-Bai*-SI ijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150

't is weer lente. ..tijd voor

een nieuwe fiets

!

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

Jac. Versteege & Zonen
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Wij hebben een pracht collectie veilige nieuwe fietsen

voor u klaar staan... maak eens een gratis proefrit I

Meubilaire veiling
t.o. van Deurwaarder HAASTER te Haarlem,

op DINSDAG 25 MEI, 's piorgens 10 UUR, in het

Veilinggebouw ,.DE WITTE ZWAAN", Dorpspl.2

w.o. blanke slaapkam. am.; blanke huiskam. am.
losse dressoirs en moderne bankstellen; clubs;

vaste wastafels; vloerkleden; radio met pick-up;
divanbedden; matrassen; bergmeubel; badkuip
met geijser; enige deuren en vele andere meubi-
lair.

Wegens opheffing winkelbedrijf: nieuw porce-
lein en aardewerk, Delfts blauw enz. enz.

KIJKDAG: Maandag 24 mei van 2-8 uur.
Inlichtingen dagelijks, telef. 2164.

Veilingdirccbie P. Waterdrinker.

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens z«n ALL RISK verzekerd!

Dr. Sohaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Als U erop uittrekt
per auto, motor, scooter, biKMTifiets, rijwiel of

te voet voorziet U dan van

een goede wegenkaart
Wij leveren U de laatste en meest gangbare
uitgaven uit voorraad, o.a. Michelin en vele

andere.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321 - ZANDVOORT

Een

NIEUW
horloge is een pracht

CADEAU!
Zie de geweldige

collectie bij Uw
HORLOGER

C. Waa*U**g>
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Service èn dicht bij huis!

' .-
:

; ï
"

EEN GREEP UIT ONZE 62 PRIJSVERLAGINGEN

Luncheon Meat m 200 s™,69
Appelmoes «. «40
HclIH L 100 gram00
Macaroni p*5oo.»«40
Prima Horlf,ir los

l 01113WwIlSOOP met balletjes 1/1 blik

Abrikoienfani •***,_P.,

Liebfranmiléh m*— -

Wafelrepen
Dropmenagede
VI CC? KAflOlt chocolade met *J
«fel»» £1V|IV1I caramclvulling C*

Choc.Repen £
MELK. PUUR. EXTRA BITTER •

100 gram

100
grams

voor

voor
MELK. PUUR. EXTRA BITTER

ly luiers
KANT-EN-KLAAR-LUIERS,

GROOT ABSORPTIEVERMOGEN,

KRUIMELEN NIET.

PAK STUKS

WEEKRECLAME
GELDIG T/M ZATERDAG 22 MEI

Bijzonder lekkere

kaas, gerijpt en ge-

koesterdin AH's eigen

kaaspakhuizen. Neem'
de proef eens en pro-

-"^
fiteer van de extra

lage prijs

!

Oude Goudse
500 gramj^lf

Pindakaas
Ie kwaliteit

per pot

liteit |MA
€ 5f

Sardines
blikje

56 gram3 1 99

Het Visseizoen opent...

Werphengel met molen
Clubkorting f 21.-

Idealc werphengel voor binnenwater (2.10 m.), holglas

dus licht en sterk met prachtige aktie. Kurken handvat,

chroommontagc, gebronsde rcelringen. Wcrpmolen
312 gram, werpgewicht 10/20 gram. Extra spoel.

Vergelijkbare winkelwaarde .f 65.- Bestelnummer 880

geheel compleet f Êk ÊÊ

PMC Clubprijs ƒ 44.-
in PMC-chcqucs

De tuintijd komt

.

.

.

Zweedse schommelbank
Clubkorting f 115.-

Royaal 4-zi(s model. Hoge rugleuning, armkussens,
brede zilting. Bekleding koningsblauw geplastificeerd

doek. (Waterdicht en afwasbaar). Verstelbaar zonnedak
met witte franje. Sterk Zweeds stalen frame.

Vergelijkbare winkelwaarde f300.- Bestelnummer SAO

PMC Chihprijs ƒ185.-
waarvanf'52.- in PMC-cheques

Albert Heiin
Maximum kwaliteit en minimum prijs!
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Bij contract belangr. kort

R. DRENTH
ARTS

afwezig
tot 8 juni.

V/aarn : do doktoicn v. Es,

Flicimga en Zwerver.

D.W.deBijll Nachenius
OOGARTS

ieen pra
tot 11 juni,

AMANDA BALKE

Voetkundige
SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE

Pedicure - Manicure
Massage

ZEESTRAAT 33

Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

ff?EM£/?S>

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 1964 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN

Auto-verz., W.A.-verz.,
Brand-verz. etc. etc.

Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

Jong gezin m. baby, wo-
nend an, flat aan zee, zoekt
HULP v. 3 dagen p. week.
Mevr. Alofs, De Favauge-
plein 45, telef. 3450.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

Wegens overcompleet te

koop- BANKSTEL iprst.
Tel. Haarlem 61254 (02500).

TE KOOP AANGEBODEN
pr. BANKSTEL. Emma-
weg 23 Na 19.30 uur.

HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767

en 's avonds 02964 - 18664

Gezin van 2 pers. vraagt
HULP ï d. HUISH, 5 ocht.

p v/eek. Mevr. Oostenrijk,

De Favaugeplein 37.

Een echte Huisvrouw
Doet zelf de was thuis maar
dan met zo'n mooie VELO
wascombmatic v.a. ƒ 498,-.

Heus dan is uw wasdag
een vreugde.
En morgen al in huis
als u belt.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

TE KOOP GEVRAAGD :

oen BOLDERWAGEN. Tel.

Haarlem 63248 (02500).

TE KOOP:
DAFFODIL DE LUXE

1964, kilometer-stand 18500

i.p)-.st. f 3900,-. Versteege,

Pakveldstraat 21, tel. 2323

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 et Tapijt en gewatt.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62

et, zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32

TEL. 4376

U belt, wij komen I

Deutscher Arzt bietet kom-
plctt cingenchtete Fenen-
wohnung in Sanremo, Ita-

liemsche Riviera, mit 3

Raumon, Kucho, 7 Schlaf-
stellen, 1 grossen Terrasse,

1 Garage mit freier Sicht
aufs Meer, ab 1.7.65 zum
Tauschc an. Wir suchen
ab 1.7 in Zandvoort eine
Fericnwohnung mit 5-6

Betten fur 5 Wochen. Br.
no. 13-5 bureau v.d. blad.

TE KOOP: Kinderwagen
z.g a.n. m. sierkusscn en
rotan wie^. Tolweg 37.

Telefoon 3601.

WERKSTER GEVRAAGD
2 middagen p. week van
1-5 uur. Loon nader over-
een te komen. Telef. 2607.

TE KOOP: Zoor goede
AUSTIN CAMBRIDGE.
Spotkoopjc. Haarl str. 16.

TE KOOP: goede MEIS-
JESFIETS. Oranjestr.l3zw.

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Korthof, Zuiderstr 13a

Uw leven is in gevaar!
Als u door blijft wassen
met die oude lekkende
wasmachine. Ruil hem m
voor zo'n mooie VELO

wascombinatie va./ 498,-.

Wij geven een hoge ïnruil-
waarde. Betaling in overleg
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haaileni, Tel. 10117
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

Rechtsbijstandverzekering
voor automobilisten,

rijbewijs en kentekenver-
zekenngen, autofinanc.

Asskant. Kroes, Zijlweg46
Haarlem, tel. 17632 Zater-
dags tot 1 uur.

f. 5.750.- 4 cil., 1221 cc, 55pk, topsnelheid 130 km/u.

Flinke SERVEERSTER ge-
vraagd J. Paap. Strnnd-
bcdujf no. 12.

Interieur^
D€ Oüisre V5RUCHT1N6

"

Schuilenbur
'GRÓTE KROCHT 5 ij.jgg.

,

TEL: 2974 ZQNDVÖ0RT

N.V. Autobedrijf Van Yperen
Zandvoort - Parallelweg 34 - Telef. 2391

TE KOOP: TV. 43 cm.
Tplef. 5061

Wegens uitbreiding zoeken
wij nog één verkoopster
er bij. Goede verdienste
Prettige werkkring 14 da-
gen vacantie.

NOOY
Haailstiaat 4, tel. 2469
Grote Krocht tel. 2885
Kcrkstr /Thorbcckestraat

tel. 4994

HOTEL KEUR, Zeestraat,
vraagt voor de avonduren
een SPOELSTER.

T.V. VERHUUR
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg Beeckmanstraat 36.

Te koop aangeboden:
zonnige 4 kamer-flat
3e etage. Blijvend uitlicht op de duinen. Tel.4935

Dameskapsalon Van Dam
VRAAGT voor direct

een 2de kapster
Prettige werkkring. Hoog loon.

Kerkstraat la. Tel. 4009, na 6 uur 3449.

De Stichting HUIZE STERRE DER ZEE
te Zandvoort

vraagt:

a. een huishoudelijke hulp;

b. een werkster.
Salaris a ƒ 94,50 p.w. bruto (5-daagse werkweek)

b. ƒ2,50 per uur.

Aanmelden bij de directrice,

Hogeweg 82, Zandvoort

Voor direct gevraagd:
een energieke kracht

voor pomp-bediening en lichte magazijn-
en garage-workzsamhedon.
Hoog loon. Prettige werkkring.

AUTOMOBIELHANDEL
Garage Jac. Versteege & Zonen
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Gevraagd: een nette jongen
(16-18 jaar). Hoog loon

BAKKERIJ SEYSENER - Haltestraat 23

Voor direct gevraagd:
leerling of aank. smid
Smederü G. LOOS, Gasthuisplein 6 - Tel. 3928

Voor zo spoedig mogelijk GEVRAAGD:

een leerling-

en een aank. auto-monteur
Aanmelden dagelijks.

M N.V. AUTOBEDRIJF^VAN YPERENH ZANDVOORT
PARALLELWEG 34 - TELEF. 2391

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BEOKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

Koop bij BBomt
Dat is niet dom!

On-ja prijzen kunt U vergelijken met Haarlem.

UHjebreide sortering oude lampen, koperwerk.

Uvi adres voor
hengelsportartikelen
Dagelyks verse aanvoer van zee- en mestpieren.

Goed gesorteerd ook in huishoudelijke artikelen.

Ook voor Uw TUIN kunt U bij ons terecht.

WIJ FINANCIEREN ook voor U KOELKASTEN,
GASFORNUIZEN enz.

Firma W. Blom
KRUISSTRAAT 6 - ZANDVOORT - TEL. 2127

] GELDIG IN DE WEEK VAN 19 TM 25 MEI 19d

ELK 2e BLIK de gruyter

"*4

Ze zijn er weer!

De onverwoestbare
HELANCA pantalons
m unikleuren: zwart, cognac, petrol, beige,
flcssengroen, korenblauw en marine.

damesmaten 36 en 38 20,75 en 22,75

40 tot 46 21,75 en 24,75

48 23,75 en 26,75

50 en 52 28,75

Slanke pasvorm, voortreffelijk afgewerkt, elas-
tiek in de tailleband. En de ptijs ook nu weer
extra, extra vooidelig.

Weest prijsbewust: Deze zelfde pantalons worden
elders aangeboden voor 10 tot 20 gulden hoger.

Bad- en strandkleding

ZANDVOORT - KERKPLEIN - TEL. 3430

Vrije toegang, vrij kiezen, vrij passen.

2 HELE BLIKKEN DE GRUYTER

wswm
SAMEN VAN 170

138
ALTIJD 10 "/o ECHTE KORTING OP ALLE DE GRUYTER MER

DE GRUYTE
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jaargang no. 45

Zandvoort leende méér bezettingstijden

Nu we verscheidene weken, achter-
een hebben stil gestaan bij de be-
zetting van Zandvoort door de
Duitse troepen in de jaren 1940-'45,

is het wellicht eens interessant, na
te igaan, of ons dorp meerdere
bezettingstijden heeft gekend. Daar
was natuurlijk allereerst de bezet-
ting door de Franse troepen in de
Napoleontische tijd, doch nog niet
zo lang geleden schreef ik daarover
reeds vrij uitvoerig, zodat we ook
deze tijd thans gevoegelijk buiten
beschouwing kunnen laten. Maar
buiten deze beide perioden zijn er

ook nog andere bezettingstijden ge-
weest in vroeger eeuwen en dat het
ook in die tijden heus zo lokker niet
toeging, hoop ik U te kunnen aan-
tonen, hoewel de gegevens, die ons
daarover ter beschikking staan, vrij

miniem zijn. In de loop der eeuwen
is veel waardevol materiaal ver-
loren gegaan.
Zo moeten we niet vergeten, dat

in de historische archieven het
vroegst Bentveld wordt vermeld,
dat genoemd wordt onder de goe-
deren van ,Sint Maarten in Utrecht'
in het jaar negenhonderdzestig.
Zandvoort vinden we voor het

eerst in een „blafferd" van het
klooster te Egmond. Tot de goede-
ren, die dat klooster vóór 1120 ver-
kreeg, behoorde ook een stuk land
onder deze gemeente. Daarvan leest

men dat crue Frater Godefridius
dedit, pro anima matris sua terram
juxta Sanfort, of in het Hollands:
Broeder Godfried gaf, voor de ziel

van zijn moeder, zijn land nabij
Zandvoort.
Of ons dorp reeds zó oud is, dat

het te lijden heeft gehad van de
invallen der Noormannen (800-1000)

is niet met zekerheid vast te stellen.

Wèl weten we, dat deze ruwe gas-
ten in Kennemerland hebben ge-
plunderd, ja zich daar zelfs een tijd

lang hebben gevestigd, hoewel Zand-
voort daarbij niet wordt genoemd.
Wel heeft Zandvoort waarschijnlijk
te lijden gehad van de invallen der
West-Friezen, waarvan Melis Stoke
dicht:

Als men elfhondert las

En vijf en vijftich ons Heeren jaar
Quamen met orloghen swaer
Die Friezen van Drechterlant
En hebben gheroeft en verbrant
Die van Kenemare (Kennemer-

land) harde sture
Dit versaghen die gebure,
Van Okesdorp en de poorters mede
Uit Haerlem van der stede
Ende streden tegen hen en deed

(se keeren

Swarlike te haren oneeren.
Daarna kwam opnieuw een woe-

lige tijd, want enkele jaren daarna
kwamen de Vlamingen, waarvan we
loen, dat ze het ganse land over-
stroomden. Toen was het, dat Witte
van Haamstede, de natuurlijke zoon
van Floris V, die een kasteel op het
eiland Schouwen bezat, naar Hol-
land kwam en de invallers verdreef,
waarvoor hij de naam „Geesel der
Vlamingen" ontving. In een oude
kroniek lezen we daarvan: „Heer
Witte van Haemstede.quam uit Zie-
rikzee met eenen hoeckboot ende
seylde buten omme ende quam an
tot Santvoerd ende quam binnen
Haerlem. Daer vielen hem bij de
Karmelaers (Kennemers) alle, ende
hij ontwant sijnen standaert met
eenen blauwen bastoene. Doe riepe
sij alle, man ende wijf: „Godt hebts
danc, die ons dit bloet van Hollant
heeft toegesand", ende toghen allen

rrf- •+T

mit hem uit ende sloegen die Vla>
"rWmgerr^ëKdf 'vetffeth'Sen'-'sir'-tdf

'

'

Leyden toe". (Slag bij het Manpad).
Vele jaren bleef het daarna be-

trekkelijk rustig, doch dan vertelt

de geschiedschrijver Velius dat ook
Zandvoort omstreeks 1490 weer veel
te lijden had van de opstand van
het kaas- en broodvolk. Hij ver-
haalt daarvan onder meer: „Dat de
zomer van 1490 wederom zeer nat
geweest is en daardoor de veld-
vruchten niet tot hare rijpheid had-
den kunnen komen. Dat de invoer
van levensmiddelen door het Mars-
diep bij Den Helder geheel gestopt

wierd van de Hoekse vaartuigen".

Er kwam een groot gebrek aan eten

en de prijzen stegen zodanig, dat in

Noordholland 't gewone voedsel be-
stond uit beestenvoer. Het volk
kwam tot opstand en vooral op de
rentmeester van Kennemerland, be-
last met het innen van de belastin-

gen, had men het begrepen. Uit alle

omringende dorpen stroomden de
mensen naar Haarlem. Zij werden
door enige poorters, van die stad,

die met hen in verbinding stonden,

door de Kruispoort binnen gelaten

en gingen in Haarlem op verschrik-

kelijke wijze te keer. De dichter

Langendijk bezong deze onverkwik-
kelijke geschiedenis als volgt:

fotolitho inrichting drommel

vraagt

een beschaafde dame
voor halve dagen.

Werkzaamheden: Koffie verzorging
en onderhoud atolier.

Salaris / 65,— per week bruto.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telef. afspraak.
Noorderduinweg 58 - Telef. 4993.-

„Zoodra zij meester waren der
heren en van 't stadhuis,

Kwam deze booze hoop,
met sahrikkelijk gedruisch

Gelijk een bijeenzwerm
in al de kamers stuiven.

Daar geldt het bovenal den ridder

Claes van Ruyven.

Den rentmeester van 't

verarmde Kennemerland.

Dees wierd van lid tot lid gekapt
en in een mand,

O, schrikkelijke daad, zijn huis-

vrouw toegezonden;

Waarop een schimpschrift zeer

afgnjslijk wierd gevonden'

Op de mand had men n.1. het

volgende vers geplakt:

„O, vrouwken van Ruyven.
Aan deze boutkens suldy kluyven"

(Wordt vervolgd).

Gaat U met vakantie?

Zorg dan voor een tvCdkKVt"DlxlL !
t

Het kan U van pas komen!

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien.

TELEF. 2174

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
getiéel zonder Kosten.

HALTESTRAAT 5

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

Slagerij Gebr. Nielen
voorheen LA VIANDE

Kleine Krocht 1

Speciale weekreclame
Geldig van vrijdag 21 t.m. donderdag 27 mei.

Varkensvlees
500 gram mooie DOORREGEN
VARKENSLAPPEN
500 gram SCHOUDERKARBONADE
500 gram HAMLAPPEN

1,68

2,68

3,08

Uitsluitend gemest kalfsvlees
MOOIE LAPJES vanaf 3,38

MOOIE RIBLAPJES 3,88

PAARDEBIEFSTUK VAN 'T HAASJE,

250 gram 2,25

Vlug klaar artikelen
3 SLAVINKEN 0,98

3 FRICANDELLEN 0,98

3 BIEFSTUK TARTAAR 1,48

500 gram BRAADWORST 1,88

500 gram SAUSIJSJES 1,98

Voor de boterham
250 gram GEK. WORST 0,75

150 gram HAM 0,98

150 gram GEBRADEN GEHAKT 0,68

RACE-SUCCESSEN IN BELGIë
Tijdens de zevende „Dag der

Belgische Records", die op zondag
9 mei j.1. door de Antwerp Motor
Union waren georganiseerd, werden
in regen en wind door Ford auto-

mobielen verschillende opmerkelijke

records gevestigd.
Jacky Iokx verbeterde met een

Lotus Cortina het oude kilometer-

record met vliegende start en bracht

het op 189,773 km. per uur. Daarna
bereikte hrj met een Ford Mustang
„High Performance'! een snelheid

van 213,776 km. per uur, hetgeen

ook een nieuw record betekent.

Gilbert Staepelaere, de welbe-
kende Belgische rallyrijder, ver-

beterde daarna met een serie Mus-
tang „Fastback" het oude record

van 164,609 km. per uur en bracht

dit met 189,950 km. per uur op zijn

naam. Het oude record werd geves-

tigd met een Ford Mercury, be-

stuurd door Jules Staepelaere,

zijn vader!

Wim Loos deed bet weer best.

Onze plaatsgenoot, aankomend cou-

reur Wim Loos deed het in België

óók weer best en boekte zijn eerste

(klinkende) overwinning. Tijdens de

races, die j.1. zondag op het circuit

van Francorchamps gehouden wer-
den, zegevierde hij in de klasse

toerwagens 1600-2.000 cc. in een

B.M.W. Tisa van het racingteam

Holland. Hrj legde de 12 ronden af

m 1 uur en 50 seconden en kwam
daardoor op een gemiddelde snel-

heid van met minder dan bijna 167

kilometer per uur. Onze hartelijke

gelukwensen aan deze jonge Zand-
voortse coureur met dit prachtige

succes, dat schone beloften inhoudt

voor de toekomst.

ONGEVALLEN EN BRANDJES
Zondagmiddag om half vijf had

een aanrijding plaats tussen twee
auto's op do hoek Noordboulevard
en Jac. van Heemskerkstraat. De
bestuurder van de auto, die het on-

geval veroorzaakte, reed door, doch

kon later door de politie worden
aangehouden. Het bleek te zijn een

leerling fotograaf uit Haarlem, oud
19 jaar, die onder invloed van
sterke drank verkeerde. Beide wa-
gens werden vrij zwaar beschadigd.

Een 16-jarige scholier uit Zand-
voort botste zondagmiddag met zijn

brommer tegen een geparkeerde

auto. Met een hoofdwond en diverse

ontvellingen moest hij naar het St.

Elisabeths gasthuis in Haarlem
worden overgebracht. Zowel brom-
fiets als auto liepen schade op.

Een 28-jarige militair uit de Bilt

sloeg vrijdag j.1. op het circuit door

een te grote snelheid en onbekend-
heid met de baan, met zijn auto

over de kop, die vrijwel geheel werd
vernield. De inzittende liep slechts

een liohto hersenschudding op.

Zaterdagmiddag j.1. ontstond een
duinbrandje langs de Zandvoortse-
laan ter hoogte van de vroegere
manége. Het vuur was spoedig ge-
doofd. Ongeveer 100 m2 werd een
prooi van het vuur.
Donderdagavond 13 mei ontbrand-

de het vuil in een transportwagon
van de Spoorwegen staande in het
vuillaadstation aan de van Lennep-
weg. De brandweer was snel aan-
wezig en bluste het vuur in betrek-
kelijk korte tijd.

LEDENVERGADERING
MICRO-VOETBAL VERENIGING
Dinsdagavond j.1. om 8 uur opende

do voorzitter van de Micro-voetbal
Vereniging, dhr. E. Kerkman, een
vergadering van een 16 punten tel-

lende agenda. Het was een vergade-
ring geheel in de stijl van de micro-
voetballers „geanimeerd".
Nu de microvoetballers in Zand-

voort va. federatief verband spelen
is het nodig dat de spelregels lan-
delijk worden gemaakt en de voor-
zitter lichtte dan ook verschillende
punten toe. Hij deelde mede dat op
26 mei a.s. in Hotel Keur de spel-
regelcommissie van de Federatie
Micro-voetbal bijeenkomt. Ieder is

als toehoorder welkom.
De notulen, de jaarverslagen van

de secretaris, kompetitieleider, pen-
ningmeester en verlotmgskas, wer-
den onder dankzegging aan de heren
A. vd. Mije, T. J. Bloem, C. Duker
en W. Kamphuis goedgekeurd. De
kascommissie verleende dan ook
gaarne decharge.
De competitie 1965-'66 en de Zo-

mercompetitie werden na discussie
goedgekeurd.
Op Hemelvaartsdag zal de afde-

ling Zandvoort met een 18 man
sterke ploeg naar Amsterdam trek-
ken om daar de stryd aan te binden
met de afdeling Amsterdam.

Bij de rondvraag ontspon zich een
vaak leuke discussie, waarbij de
voorzitter blijk gaf terdege in de
materie „tafelvoetbal" thuis te zijn.

Om 10.15 uur v/erd de vergadering
gesloten. Gebleken is, waar men wil
samenwerken om tot groei te komen
dit op een zeer prettige wijze moge-
lijk is. G. Beenhakker.

TWEE BOEIENDE UITGAVEN
Juist voor het ingaan van de

30ste Boekenweek, die van 14-22 mei
gehouden wordt, heeft de bekende
uitgeverij La Rivière & Voorhoeve
te Zwolle een tweetal boeiende en
interessante boeken in omloop ge-
bracht die wij gaarne even onder
Uw aandacht brengen.
Het eerste is de roman: „De dans

boven het ravijn", geschreven door
mevrouw C. J. Ooms-Vinckers.
Het is een wel uitermate actuele

roman, waarvoor de schrijfster tij-

dens haar studiereizen door West
Afrika de stof opdeed. Met grote
kennis van zaken beschrijft, zij het
schokkende verhaal van twee jon-
ge negers, die in een nieuwe tijd

worden geplaatst, een tijd, waarmee
zij eigenlijk geen raad weten en die
hen voor talrijke problemen plaatst.

U zult dit boek, handelend over het
rassenprobleem, met grote belang-
stelling volgen, daar het U van de
eerste tot de laatste bladzijde gevan-
gen houdt. De tragiek van dit werk
is ontroerend, de tragiek, voort-
spruitend uit de wanverhouding
tussen blank en zwart. Een boek,
dat U moet lezen, om vast te stel-

len, dat de strijd tussen blank en
zwart, die voor ons Westerlingen
dikwijls wordt misverstaan, in we-
zen een levensgevaarlijke worsteling
is van de negers om de nieuwe toe-
standen, die zich steeds meer open-
baren, te consolideren. Het 216 blad-
zijden tellende boek kreeg een
fraaie uitvoering. Bij Uw plaatse-
lijke boekhandelaar is het verkrijg-
baar voor ƒ 9.90.

Een niet minder actueel werk is

de roman van Dieuwke Winsemius:
„De woestijn is niet dor", Het is een
moderne mcisjesroman, zich afspe-
lend' in Israël. Het is het pakkende
verhaal van een meisje, dat aan
zichzelf twijfelt wat betreft haar
liefde voor een theologisch student,
die naar haar oordeel zijn studie en
werk stelt boven zijn genegenheid
voor haar. Om met zichzelf in het
reine te komen gaat ze als hulp in
de huishouding naar Israël, waar ze
talrijke avonturen beleeft, waardoor
zij geestelijk gerijpt wordt en waar
zij - door haar kennismaking met
de jonge militair Arjon Moshek,
tenslotte na veel innerlijke strijd

ten volle begrijpt, waar, na verblijf

van een jaar in Israël, tenslotte haar
toekomst ligt. Naast het boeiende
van het verhaal, zijn bijzonder mooi
beschreven de vele landschappen in
het Heilige land en de vele Israë-
lische gewoonten en gebruiken. De-
ze ruim 180 bladzijden tellende ro-
man zult U ongetwijfeld met grote
interesse lezen. Ook dit boek kunt
U verkrijgen bij Uw plaatselijke

boekhandelaar voor de minieme
prijs van ƒ 4,90. De zeer fraai ver-
zorgde uitgave, gebonden in een
mooie, helgele band, betekent bo-
vendien een sieraad voor Uw boe-
kenkast. K.

ZANDVOORTS MUZIEKKAPEL
met afdeling Drumband

Bij de j 1. gehouden feestviering
(Bevrijdingsdag) zijn wel enkflc
dingen opgevallen ten nadele onzer
vereniging. Dat kan men tenminste
beweren, maar ligt deze schuld ,wel

bij onze vereniging? Is het niet meer
de laksheid van onze bevolking?
Nemen wij eens onder de loupe het
optreden van „Die tambourijnen" uit
Eindhoven. Het was een lust om
daar naar te kijken. Flinke jonge
kerels met liefde voor trommel of
trompet of hoorn. En kijk nu eens
naar onze drumband, het zijn alle-

maal kinderen, op een na, wat kan
men daarvan verwachten? Het is

ook bedroevend dat hier geen flinke
kerels voor te vinden zijn. Als men
ze vraagt krijgt je dit antwoord:
„Ik ga daar met zo'n ding lopen,
mij niet gezien". Maar kritiek, geef
hem van Jetje.

Het ergste is nog dat zo'n meisje
of jongen doorgaans wanneer ze 14
jaar zijn geworden van de band af-
gaan, want het staat niet als je zo
groot bent. Zo is het op Zandvoort,
een mooi costuum, een goed instru-
ment en een kleine kontributie.
Ons gemeentebestuur doet er veel
aan, gelukkig. Maar kom, flinke
jongens en meisjes, geeft jullie op
voor een van de drie instrumenten
bij onze drumband. Dan kunnen wij
misschien eens laten zien dat Zand-
voort ook in staat is iets te pres-
teren. Opgave kan geschieden bij

dhr. A. Loos, Swaluëstraat, of bij

de voorzitter. Ik stel me zo voor,
om dan de zaak opnieuw te reorga-
niseren, daar het veel zal gaan om
hoornblazers of waldhoornblazers.
De' Muziekkapel heeft ook uw

hulp nodig. Klarinetten, baritons en
vooral een paar flinke kerels om bas
of tuba te blazen. Wij zitten met
oude mannen, die lopend niet meer
kunnen spelen, wel op de tent. Een
muziekkorps moet toch een optocht
kunnen begeleiden en dat gebeurt
nu met kunst en vliegwerk. Be-
droevend is dit, terwijl zoveel flinke

jonge kerels konden meehelpen om
onze muziekkapel weer naar boven
te brengen, het peil zou dan zeker
stijgen. Ook zo bedroevend is het
verschijnsel, dat wij veel meisjes-
leden hebben gehad, maar zodra ze
17 jaar zijn geworden, verdwijnen.
Want hun vriendje vindt dit niets.

Maar als je eens op de televisie

kijkt wat zie je dan bij elk muziek-
korps? Veel meisjes met allerhande
instrumenten! Is er soms ook een
meisje of jongen die de grote fluit

kan bespelen? Dan houden wij ons
aanbevolen!
Wij zijn gelukkig nog in 't bezit

van een goede kern muzikanten, die

de zaak wel gaande kunnen houden.
Maar we zitten hier op een bad-
plaats. Daar moeten concerten ge-
geven worden en onze gemeente
helpt ons in al deze voorzieningen.
Wij mogen van onze kant ook wel
eens wat laten zien. Daarom inwo-
ners, jong of oud, geeft U op, mon-
deling of schriftelijk, met opgave
welk instrument U wilt bespelen.

Tevens doe ik een beroep op onze
oud-leden, om hun vereniging te

versterken en samen muziek te ma-
ken. Ook zij die een instrument be-
spelen, komt toch, of komt desnoods
op woensdagavond van 8 tot 10 uur
even kennismaken in het Gemeen-
schapshuis. Men heeft het over vrije

tijdsbesteding. Wat wil men. Wordt
lid en 't geeft U beslist voldoening.
Men kan zich' opgeven bij de voor-
zitter, dhr. De Haas, Swaluëstr. 41,

(firma Berkhout), of bij dhr. A.
Balledux, Haltestraat 27-29.

Piet Schaap.

RACING TEAM HOLLAND
VLIEGT NAAR CANADA.
De bekende Nederlandse coureurs

B. Pon, R. Slotemaker en Jhr. D.
van Lennep, zullen binnenkort —
met twee Porsche 904 G.T.C, race-
wagens — per K.L.M. naar Canada
vliegen, om daar aan een tweetal
auto-races te gaan deelnemen.
De équipe, die onder leiding staat

van de heer B. S. van Marken —
vice-voorzitter van het Racing Team
Holland — vliegt op 25 mei a.s. met
het lijnvliegtuig van de K.L.M, paar
Montreal, terwijl de twee auto's met
een DC-8F vrachtvliegtuig van de
K.L.M, zullen worden overgevlogen.
Op 29 mei zullen de heren Pon en

en Van Lennep deelnemen aan de
nationale Canadese auto-races op
het Mont Tremblant circuit bij Mon-
treal. Op 5 juni zullen Pon en Slote-
maker uitkomen tijdens wedstrijden
op het Mossport circuit bij Toronto.
8 juni vliegen équipe en wagens van
New York weer met de K.L.M. naar
Nederland terug.



ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPING
and PRINTING

%j* Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO „LION"

HALTESTRAAT 69 — ZANDVOORT
2 min. van het station
2 min, from the station

2 min. vom Bahnhof
2 min, de la Gare

0^' DEVELOPPEMENT
et TIKAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR GEVA-COLOR FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. Ciné-films

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Gezondere huid

ss mooiere
Bü feest of party,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Nu

een goede zonnebril
met

POLAROID
.^€^ffSÜNGLASSES

vnttrun

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien

GROTE KROCHT 20 - TELEFOON 4395

Leverancier alle ziekenfondsen.

ifias Hils
Haarlem. Tel. (02500) 54731 - 3 min. v.h. station

You're never too young
Dean Martin, Jerry Leuns en 500 heel

mooie meisjes in de beste klucht die XJ

ooit gag. a.1.

Aanvangstijden: zaterdag 2, 7, 9.15 uur.

Zondag 2, 4.30, 7, 9.15 uur.

Dinsdag 8 uur. Overige dagen 7 en 9.15 u.

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdschr. 5 cf, tapijt 7 et.; gonje en gewatt.deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et, alles per
kg. Herenschoenen 25 c; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wü zyn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij

geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

VASTE PLANTEN
VOOR UW TUIN

M EN BLOEMBAK!

Struik-, stok- en klimrozen

Wij leveren alle soorten

HEESTERS op bestelling,

VIOOLPLANTEN,
VERGEET MIJ NIETJES,
MUURBLOEMEN, enz.

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-
adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

BEZOEKT

de Autornaten

-

speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid! Sfeer!

De nieuwste speel-automaten

Voor Uw drukwerk;

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Neem een permanent van
standing. Een permanent
volgens een nieuw principe

waardoor u een prachtig

duurzaam coiffure krijgt.

Vraag bij ons de:

"permanent die uw haar
verwent"

aer-O-perm

voor dames en heren
Haltestraat 14 - Telef. 2462

Bij Botman koopt U met plezier,

een pracht sortering vindt U hier.

In 'n jaren reeds bestaande zaak,
Die rek'ning houdt met ieders smaak

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

VLEESHOUWERU
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Langs de vloedlijn

Wie nimmer z'n noltan uit-

werpt zal die ook nooit be-
schadigen, maar vangt tevens
nooit oen vis.

Chinees spreekwoord.

Wat gaat „'t Helm" doen
¥©ee* onze jeugd?

Van verschillende zijden, — en
speciaal van de jongeren onder ons
— heeft mij de vraag bereikt, of ik

nog iets meer zou kunnen gaan ver-

tellen over de plannen van de stich-

ting „Culturele kring 't Helm" in-

zake het organiseren van een jeugd-

week in november a.s., die men tot

een jaarlijks weerkerende traditie

wil gaan maken. De belangstelling

ervoor blijkt, zich in een verheugend
opgaande lijn te bewegen en men
zou gaarne wat meer details willen

horen, die ongetwijfeld in de loop

van de komende tijd ook zullen wor-
den gegeven door het Helm-bestuur.
Ter verduidelijking lijkt het mij

goed, over' de bestaande plannen
thans allereerst de voorzitter van
„'t Helm", de heer J. H. Hanraath,

aan 't woord te laten. Deze zegt

daarover het volgende:

„Sinds jaren leefde in ons bestuur

de gedachte speciaal iets voor de

jeugd te gaan ondernemen, temeer

daar de jeugd met name in onze

statuten wordt genoemd. Het uit-

eindelijke doel is vooral de jeugd

naar eigen wens en talent iets te

laten doen, de schoonheid van het

eigen scheppen te laten ondergaan.

Wij menen niet dat ihet voldoende

zou zijn de jeugd steeds weer met
de uitingen van kunst te confron-

teren (op dit terrein gebeurt heel

wat, vooral ook bij de ULO-scholen),

maar hen te bewegen zelf te gaan

doen. Men kan hier in zekere zin

spreken van het proclameren van
een z.g. vrijetijdsbesteding, een der

problemen van de toekomst. Men
kan het ook als volgt stellen: Wat is

er niet al gedaan — en gelukkig! —
voor de lichamelijke ontwikkeling

van jonge mensen! Welke bedragen
zijn hiermede gemoeid! Is het dan zo

overdreven werkelijk iets te gaan
doen aan de culturele ontwikkeling?

Voorop staat bij ons allen: De
jeugd moet zelf uit de hoek komen.
Wij willen absoluut voorkomen, dat

oudere mensen eison gaan stellen,

beperkingen gaan opleggen, kortom
heel veel regelend gaan optreden.

Wij willen initiator zijn en trachten

straks zo veel mogelijk zelf te laten

doen, ook eventueel het organisato-

rische werk. De grote vraag is na-
tuurlijk of de jeugd dit wil. Ons
idee was daarbij dat wij de jeugd

op de enige manier moeten bena-
deren die tegenwoordig succes zou

kunnen brengen, n.1. met vertrou-

wen. Ik geloof ook dat het eeuwige
probleem van de moeilijke benade-
ring tussen de generaties — 'n

probleem dat tegenwoordig erger

lijkt dan ooit tevoren — het best

kan worden onder ogen gezien, in-

dien, men als oudere generatie be-

reid is de jongere met vertrouwen
tegemoet te treden en vooral deze

jongeren aan het woord te laten.

De jeugd sluit zich af, de jeugd

lijdt aan eenzaamheid en komt der-

halve tot groeps- of clanvorming.

Dat zijn stuk voor stuk heel mooie
wetenschappelijke vaststellingen.

Maar wat doen we er mee? Niet

meer zoggen: „Wij ouderen welen
het, wij hebben een knappe wereld
voor jullie in elkaar getimmerd;
doe nou maar zoals we jullie zeg-

gen". Neen, de enige mogelijkheid

om tot een bepaalde verstandhou-
ding of begrip te komen is: Ga je

gang, geheel vrij en uit je met je

schrijf- of tekenpen, met de verf-

kwast of in de muziek! Laat dan
eens zien dat do jongeren niet

alleen baldadig zijn, maar ook wat
kunnen. Onze taak zou dus zijn de
jeugd deze kans te geven en dit te

betalen, want dit kost geld. Zelfs

veel meer geld dan waarover hel

stichtingsbestuur van 't Helm kan
beschikken. Maar daarover maken

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Moeuwo benne moeilijk

te temme!"

we ons geen zorgen. Is er talent en
wil bij do jeugd, dan zal er ook
heel wat gold komen. Daarvan ben
ik nu — en dit na gesprekken met
onze Burgemeester en Gemeente-
raadsloden overtuigd. Er is toch

voor sportbeoefening ook geld ge-
komen.
De culturele week is bedoeld om

de jeugd pleizier te geven bij teke-

nen, schrijven of muziek beoefenen,
dit dan ook te belonen en tevens
een indruk te krijgen van het peil

van het in onze Gemeente aanwe-
zige talent. Het is wèl de bedoeling
dit tot een jaarlijks terugkerend
gebeuren te maken, waarheen men
in de loop van een geheel jaar toe-

werkt. Het moet dan mogelijk zijn

voor geïnteresseerden en voor ge-
talenteerden gratis lessen te gaan
verstrekken door kunstenaars in

onze Gemeente. Hel zou ook mo-
gelijk moeien zijn eens te komen

tot oen jeugdhuis waar de jeugd
dan ook alles voor 't neggen zal

hebben, v/aar een cultureel cen-
trum zou kunnen komen. Er kan in

de loop van hel gehele jaar heel
wat worden gedaan om de jeugd
zich te laten uitleven op dit terrein.

Er is hier bovendien een bijzon-
der goed samenspel tussen Ge-
meente en burgerij. Ik moet toch
b.v. zeggen dat ik als burger het
zeer kan waarderen indien onze
Burgemeester eens togi %n me heeft
gezegd: „Als ik de politl laat op-
treden tegen nozembcndin, dan
moet ik ook zonder moer bereid
zijn deze plannen van 't Helm te

steunen".
Tot zover de voorzitter van 't

Helm", de heer J. H. Hanraath. Wij
moeten zeggen: het klinkt alles

hoopvol en veelbelovend. Moge „'t

Helm" van alle zijden de zo onmis-
bare medewerking ondervinden bij

de verwezenlijking van haar plan-
nen, die ongetwijfeld tot merk-
waardige resultaten zullen kunnen
leiden. Dat wij er ons van harte
achter scharen en alle mogelijke
medewerking toezeggen bij de ver-
breiding van de gekoesterde ideeën,
behoeft zeker geen nader betoog. IC.

*9

Mgn artikel van
vorige week over
de weigering van
ons gemeentebe-
stuur om vergun-
ning te verlenen
voor particuliere

exploitatie van de
voormalige kabelloods als sporthal,

is voor mij aanleiding geweest te

trachten te weten te komen, wat ons
gemeentebestuur hiertoe heeft ge-

noopt.

Men verzekerde mij, dat het toch

vanzelfsprekend moest worden ge-

acht, dat van gemeentewege onmo-
gelijk subsidie zou kunnen worden
verleend aan een door een particu-

lier te exploiteren sporthal met het

uiteindelijke doel, deze gedurende
de zomermaanden als amusements-
centrum in te richten, om op deze

wijze er een lonend object van te

maken. Om dezelfde roden ging men
eveneens niet in op het verzoek van
de inmiddels opgerichte stichting

„Sporthal Zandvoort" om een ver-

tegenwoordiger namens de gemeente
in deze stichting aan te wijzen. Men
wil eeist namelijk de kat eens uit

de boom kijken, in hoeverre deze

stichting werkelijke levensvatbaar-
heid zal blijken te bezitten.

Evenmin kan men zich van ge-

meentewege voorstellen, dal de

Nederlandse Sport Federatie bereid

zou zijn tot hot verstrekken van een

subsidie en/of renteloze lening om
deze exploitatie mogelijk Ie maken.
Wanneer dit echter toch het geval

zou zijn en de loods zuiver als sport-

hal zou gaan dienen, dan zal men
daartegen geen enkele bedenking
hebben.

Tenslotte kwam er echter tóch

een addertje onder het gras van-
daan. Het bleek mij namelijk, dat

van gemeentewege de huidige eige-

naar, de heer Sindram, niet officieel

doch zuiver informatief benaderd
werd, om te vernemen, of hij ge-

negen zou zijn deze kabelloods mei
een niet onaanzienlijke winst aan de

gemeente te verkopen. Indien dit zo

zou zijn zou men van gemeente-
wege nadere plannen hebben kun-
nen beramen omtrent de bestem-
ming van deze loods, waarbij de
gedachte aan een sporthal voorop
stond, omdat men van de noodzaak
van een dergelijke hal ook in ge-
meentelijke kringen ten volle over-

tuigd is. De heer Sindram weigert
echter de hal to verkopen en wil

deze als goldbelegging in eigendom
houden. Ook op een suggestie, hem
in ruil voor de hal gronden beschik-

baar te stollen in hot uitbreidings-

plan Zuid, wenste de heer Sindram
niet in Ie gaan.
De reden, dat men de hal niet

gedurende enkele maanden als amu-
sementscentrum wil aanvaarden is

nog altijd, dat dit zo vlak bij het

caravancamp de rust aldaar zou
versloren. Er zijn daar n.1. ook veel

kleine kindoren, die slapen met open
ramen en wanneer men daar een
soort „Oborbayern" zou gaan ves-

tigen zou dit een ernstige inbreuk
betekenen op de rust, die de in hel
Caravancamp vertoevende gasten
vooral des avonds zozeer waar-
deren. Dit argument ontgaat mij

enigszins, wanneer ik bedenk, dat

ons gemeentebestuur dit jaar weer
vergunning verleende aan de ex-
ploitant van een scooterbaan, om
midden in een druk bevolkte woon-
wijk zijn baan to mogen exploi-

teren, waarover de in de nabijheid
wonenden steen en been klagen en
zeker niet zonder reden. En wanneer
men de rust in het Caravancamp
wil bevorderen, dan komt het mij
voor, dat doze Caravans in hel hoog-
seizoen zó dicht op elkaar worden
geplaatst, — evenals dit trouwens
in het tentenkamp het geval is —
dat men bij wijze van spreken „op
eikaars lip zit" en ook dit lijkt mij
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nu niet bepaald rust-bevorderlijk.

Overigens verzekerde men mij met
nadruk, dal de weigering tot ex-

oloitaüo van de kabelloods niets te

maken heeft met bestaande pier-

plannen en evenmin met de voor-

genomen landbebouwing aan de kop
van de Van Lennepweg.
Hoe dit alles ook zij, met dit

„open kaart spelen" door de ge-

meente, van welke zijde men mij

verklaarde, dat men in dit opzicht

niets voor de burgerij te verbergen

heeft, komen we nog niet veel

verder. Van alle zijden is men er-

van overtuigd, dat er iets gebeuren

moet. Hel gebrek aan zaalruimte is,

fnuikend voor ons verenigingsleven.

De gemeente lijdt een derving aan

inkomsten van ruim ƒ10.000,— per

jaar, doordat men niet meer over

een bioscoop-theater beschikt, waar-

bij nog komt, dat verschillende ver-

enigingen hun uitvoeringen niet

meer in onze gemeente kunnen
geven. Dat onze operette vereniging

in Heemstede moest gaan spelen

scheelde ruim ƒ600,— aan verma-
kelijkheidsbelasting in de gemeente-

kas en wanneer we bij dit alles be-

denken, dat het verbod van het

beoefenen van het Salurnespel de

gemeentekas een enorme verminde-

ring aan inkomsten brengt, waarbij

ik maar geen bedrag zal noemen,
dan mogen we toch vaststellen, dat

ook ons gemeentebestuur hier

dringend een oplossing wenst voor

een steeds dringender wordend pro-

bleem.

Het is te hopen, dat beide parücn
elkaar zullen vinden, opdat hier

uiteindelijk in gczamcnlgk overleg

een oplossing zal worden gevonden
die allen bevredigt. Dan zal men
van beide zijden wat water in de

wijn dienen te doen, want het gaat

hier tenslotte oin zaken, die van het

allergrootste belang voor Zandvoort
zün, en deze prachtige loods mag
niet langer doelloos blijven staan. K.

OPENING BOUWES PALACE
Het appartementenhotel „Bouvvcs

Palace" zal op dinsdag 1 juni a.s.

des middags om kwart voor een

officieel worden geopend door de
Staatssecretaris van Economische
Zaken, Drs. J. A. Bakker.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Paula, d. van T. M. W.

Eussinr/: en T. E. C. Walters.

Overleden: J. G. C. E. Armel, oud
81 jaar, weduwe van W. L. Lam-
boer. A. Paap, oud 72 jaar, ge-

huwd mot W. P. C. van dor Sloot.

A. Ebing, oud 87 jaar, weduwe v.

J. Krooncnberg.
Geboren buiten de gemeente:
Markus Johanncs, zoon van P. G.

Gousebrock en J.E.M. Kruijff.

GEGUND
Ket gemeentebestuur van Zond-

voort heeft het betegelen van het

parkeerterrein aan het einde van de

Brcderodcstraat, gegund aan de
firma G. van Duijn en Zn. n.v. te

Katwijk aan Zee.

GEEN HONDEN OP 'T STRAND
De hoofdinspekteur-korpschef van

de gemeentepolitie deelt de bezitters

van honden mede, dat zich vanaf
de maand mei tot 15 september a.s.

geen honden — al dan niet aan de
lijn — op het strand mogen bevin-
den.

NIEUWS VAN DE POLITIE
Do heer R. Dalemans, werkzaam

bij het Zandvoortso politiekorps,

slaagde in Amsterdam voor het

polilie-diploma B.
Als hoofdagent werd bij het Zand-

vporlse politiekorps met ingang van
1 juni a.s. aangesteld, de heer J. A.
Wendrich, thans werkzaam bij de
Rijkspolitie.

^
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van 28 mei t.m. 3 juni
iedere avond 8.30 uur:

Hel Italiaanse Quarlctto

Elio Novo!
•

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

Trio Costa Brava
Drie Spaanse zangers

Tassi en Diana
Een fantastisch optreden
met een onverwacht slot.

I Zondag Matinee van 3-6 uur
I met volledig avondprogramma

%. t}".kunt toch ook rekenen t-n
'
,v

Vt-.rceltfk<-n !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits erbracht *n cchaald bij

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 265a

V. Ook voor sloppage



ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPING
and PRINTING

A/% Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO „LION"

HALTESTRAAT 69 — ZANDVOORT
2 min. vom Bahnhof
2 min. de la Gare

KODAK-COLOR

2 min. van het station
2 min. from the station

ei
0&' DEVELOPPEMENT

et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR GEVA-COLOR FERRANIA-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. Ciné-films

Maandag a.s.



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken,

WASATJTOMATENT

I \/C F- I I E? Burg. Engel bertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

I

f. 5.750.- 4 cil., 1221 cc, 55 pk, topsnelheid 130 km/u.

N.V. Autobedrijf Van Yperen
Zandvoort - Parallelweg 34 - Telef. 2391

De verkoop is al volop aan de gang

!

De bekende zaak van

Mevr. J. ColleWÏjn - mannequin
ondergaat momenteel een radicale reorganisatie.

De aanwezige voorraad schitterende
modellen (veel „dure")

zomermantels en mantelcostuums
mode '65 moet diarom nu snel verkocht worden.

MANTELS (kostuums)
normaal tot f 100,— per stuk

nu 39,- en 49,-

MANTELS (kostuums)
'A normaal van ƒ 100,— tot ƒ 150,

—

- nu 65,- en 79,-
Dit gebeurt nu reeds.

Profiteert hiervan, want cüt is ongekend!

KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM

Neem een peimanent van

standing Een permanent
volgens een nieuw principe

waardoor u een prachtig

duurzaam coiffure krijgt.

Vraag bij ons de:

"permanent die uw haar

verwent"

aer-Q-perm

voor dames en heren
Haltestraat 14 - Telef. 2462

VLÊESHOUWERIJ"

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor f 3,98

,

VOOR DE BOTERHAM:
,100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork . . .

.- 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst ƒ 0,98

200 gr. Haagse leverworst ƒ 0,75

250 gF. Gelderse gekookte worst 95 et.

Tegen kleine verg. aan-
geb. leuke meisjes zomer-
garderobe, leoft. 12-15 jr.

en 3 meisjes rijbroeken,
zelfde leeftijd. Tel. 3354.

Vraag het aan Uw moeder!
Ja zelfs Uw grootmoeder
zal U raden een Velo was-
machine ie kopen met zijn

65 jaar ervaring. Vertrouw
op hun advies, zij hebben
ondervinding. Ook U zult
tevreden zijn met zo'n

mooie solide Velo Combi-
natie, vanaf ƒ498,—

.

Vraagt gratis een demon-
stratie bij U thuis. Bel

even naar de
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
of

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

AANGEB. gem. zit-sl.kam.

m. gebr. v. douche, ged. de
zomermaanden. Br. no.

26-5 bureau van dit blad.

Aangeb.: HERENFIETS,
merk Simplex ƒ 75,—

.

Schrijfbureau ƒ 75,—. Bre-
dtrodestiaat 44huis.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

de

BEZOEKT

Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid! Sfeer!

Dé nieuwste speel-automaten

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

(erf Wan Wettewinkel

N.V. IJzerhandel „Zandvoort"
Swaluëstraat 9 Telefoon 2418

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ 7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m=

VASTE PLANTEN
VOOR UW TUIN
EN BLOEMBAK!

Struik-, stok- en klimrozen

Wij leveren alle soorten

HEESTERS op bestelling,

VIOOLPLANTEN,
VERGEET MIJ NIETJES,
MUURBLOEMEN, enz.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUHJS- en GRAFWERK.
Bediening, prqs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Babyschoentjes
en sandaaltjes

ZWEMBROEKEN
KINDER BIKINI'S - BADPAKJES

NOTTEN
HALTESTRAAT 59 - TELEFOON 3398

Contantzegels en Voorzorgzegels.

Als U bij Botman koopt
Daarvoor naar Haltestraat 9 loopt,

Koopt U verstandig c-n naar Uw zin,

Loop daarom on/.e winkel eens in!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

't is weer lente... tijd voor

een nieuwe fiets

!

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

Jac. Versteege & Zonen
Pakveldstraat 21 Telefoon 2323

Wij hebben een pracht collectie veilige nieuwe fietsen
voor u klaar staan... maak eens een gratis proefrit!

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOÈNSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. L. Kootnen*

Zandvoorts enige volledige

rijschool

Mercedes - NSU Frinz IV - DAF
Opel. Vrachtwagen - Vespa scooter

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdschr. 5 et; tapijt 7 et.; gonje,en gewattdeken
10 et; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et, alles per
kg. Herenschoenen 25 c; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wq zijn elke dinsdag: in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (b«
geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

MAAK ZELF een originele

rookverdrijver
met onze geparfumeerde
KAARSKORRELS
per pak ƒ 1,50.

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTHAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 34S9

Bloemenhuis

A. PAAP
Vondellaan 18 - Telef. 2953

ALLE SOORTEN BLOEMEN
EN KAMERPLANTEN.

Voor Uw bruids- en grafwerk.

Stelt U in verbinding en U
zult tevreden zijn.

^gmtiUm ml.
eeujieenvlees en betaalrninderj
In ons geheel gemoderniseerde filiaal |

HALTESTRAAT 3

HEROPENINGSREKLAME
100 gr. Pekelvlees 29 et. 1 blik Leverpastei 10 et.

van 100 gram Zolang de voorraad 1 strekt!

Schildersbedrijf

C. J PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

500 gr. Schouderkarbon. f 2,89

500 gr. Ribkarbonade f 3,28

500 gr. Haaskarbonade f 3,59

500 gr. Mag. Vark.lappen f 3,79

500 gr. Riblappen f 3,49

750 gr. f 4,98

500 gr. magere Rundlapp. f 3,65

750 gr. doorr. Rundlapp. f 3,98

OPENINGSVOORDEEL:
FRIKI Braadkuiken en i O Cf\
Literblik Appelmoes (Wilco) O90\J

Gebr. BURGER HALTESTRAAT 3

,



Hef grote succes

PRINZ4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac» Yersteege & Zonen
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

ADVERTENTTETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.

pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p.m.m
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

(mmms
Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 19S4 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kidett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

OOK VOOR al Uw
VERZEKERINGEN

Auto-verz., W.A.-verz.,
Brand-verz. etc. etc.

Assurantiekantoor
D. F. PIETERS, Tel. 4200

GEVR.: Flinke WERK-
STER enkele ochtenden
in de week. Thorbecke-
straat 16, Telef. 2010.

WERKSTER GEVRAAGD
2 middagen p. week van
1-5 uur. Loon nader over-
een te 1-omen. Telef. 2607.

BANKSTEL, TE KOOP.
Zeer geschikt v. pension.
Bez. Spook, Kribbestr.32-2
Amsterdm-Zuid. Tel. 020-

425902.

Rechtsbijstandverzekering
voor automobilisten,

rijbewijs en kentekenver-
zekeringen, autofinanc.

Ass.kant. Kroes, Zijlweg 46
Haarlem, tel. 17632. Zater-
dags tot 1 uur.

Gevraagd
in klein restaurant:

een hulp

in de keuken
Hoog loon. (Afwasmachine
aanwezig). Telef. afspr. no.

2908.

Koop toch géén wasmachine
voordat U zo'n prachtige
VELO Combi vrijblijvend
thuis hebt laten demon-
streren. Dan pas wast U
met plezier. Bespreek een
demonstratie bij U thuis.

Uw oude wasmachine rui-

len wij nog steeds in.

Betaling in overleg.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

HUUR EEN KOELKAST
van ƒ12,75 per maand, zon-
der vooruitbetaling, met
recht van koop. Vandaag
besteld, morgen bij u thuis?

Bel dan vóór 6 uur 020 -

249767 en 's avonds 02964-

18664.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren VF et.

Metalen: rood koper 2' "> et.

geel koper 135 et., looo 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

VOOR T.V. en
T.V. ANTENNES
met garantie

Antennebcw
J. KERKMAN, Irvf. 4307
Burg. BeeckmansWat 36.

TE KOOP: 1 pers. ledi-

kant m. vootbord in pr. st.

Prijs ƒ10,-. J. Steenstr. 7.

De zachtste en ihooiste badhanddoek

die er in Nederland te koop is.

Voor 50 DIJKzegels en bijbetaling van slechts/ 1,25.

Op ieder pakje Gouda''s Glorie zit zo'n

waardevolle DIJKzegel. Vraag uw winkelier een spaarkaart.

Weer gebracht door Gouda's Glorie!

V/eer een extra voordeel!

Gouda's Glorie zilver-margarine is samengesteld uit de beste
grondstoffen die daarvoor speciaal worden geïmporteerd. Daar-

om is Gouda's Glorie zo'n bijzonder fijne tafelmargarine.

Spaar ook de Gloria-kopjes.
Deze zegels zitten altijd op
Gouda's Glorie margarine.
Ze zijn geld waard, (200
Gloria-kopjes hebben een
waarde van f 11,25) maar
geven u ook, zo u dat wenst,
eenvoorkeurspositie bijons
verkoopkantoor „Gouda's
Glorie"
Daar bespaart u 25 tot40%
op de aankoop van merkar-
tikelen. Voor een overzipht

van deze artikelen verstrek-

ken wij u op aanvraag een
gratis catalogus. Gouda's
Glorie, postbus 62, Gouda.
Telefoon 01820-6988.

<$otife& (llorie

Voor direct gevraagd: een
WINKELMEISJE

Banketbakkerij Bosman,
Kerkstraat 22

NOTTEN Kinder-zaak
vraagt een
HULP i.d. WINKEL

Aanm.: Ht'lteslraat 59.

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Korthof, Zuiderstr 13a

Zandvoort

VRAAGT voor spoedige indiensttreding

aank. bediende
(miil. of vr.)

Geboden wordt een aantrekkelijke en wisse-
lende werkkring met een vijfdaagse werkweek
en goede sociale voorzieningen.

Sollicitaties te richten aan de Directeur
van de Nutsspaarbank, Jansstraat 19,

Haarlem.

Haarlem. Tel. (02500) 54731 - 3 min, v.h. station

Samson tegen de Piraten
Kirk Morris - Margaret Lee. Vrouwen
gebrandmerkt als slavinnen, bevrijd door
Samson's ongelooflijke kracht. 14 jr.

Aanvangstijden: zaterdag 2, 7, 9.15 uur.

Zondag 2, 4.30, 7, 9.15 uur.
Dinsdag- 8 uur. Overige dagen 7 en 9.15 u.

Voor direct gevraagd:
BeerBing of aank. smid
Smederij G. LOOS - Gasthuisplein 6, Tel. 3928

10 jaar

Autoverhuur

Onze wagens zyn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schacpmanstraat 1, (hoek Bredcroflestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Als U erop uittrekt
per auto, motor, scooter, bromfiets, rijwiel of

te voet voorziet U dan van

een goede wegenkaart
Wij leveren U de laatste en meest gangbare
uitgaven uit voorraad, o.a. Michelin en vele

andere.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321 - ZANDVOORT

Nu

een goede zonnebril
met

POLAROID
C€SUNGLASSES

AANGEBODEN:
ruimte voor winterberging

van caravans, stoelen, strandtenten e.d.

te Hillegom.

Te bevragen bij T. J. van de Pol N.V.,
Parallelweg, Hillegom, Tel. 02520 - 5498

ALBERT HEIJN N.V. vraagt voor haar nieuw
te openen SupcrMarl te Zandvoort

slagers
Leeftijd tot 35 jaar.

Mol reeds gemaakte vakantieafspra-
ken wordt rekening gehouden.

Schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan
ALBERT HEIJN N.V. t.a.v. Afdeling SupcrMart,
De Laircssesü-iiat 156, Amsterdam.

JA!
Het is waar, dat een

goed horloge
alleen te vinden is bij Uw

HORLOGER

C. Wa&wnfy
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Uurwerkspeciaalzaak!

' * C- -V' :j^/'do vakmm

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien

GROTE KROCHT 20 - TELEFOON 4395

Leverancier alle ziekenfondsen.

Voor de a.s. Pinksterdagen

wilt U er natuurlijk

weer extra verzorgd
uitzien.

Ook U zult enthousiast

zijn als U de collectie,

ziel.

De GAINE met de steun

van een corset

I 49,30

Zeer geschikt voor
zware figuren.

U slaagt vast bij:

Kostverlorenstraat 49 - Telef. 4492

Dinsdags gesloten.

300 GRAM GESORTEERD

HnrnRjw
VAKANTIE SNOEP

STUUR DE GRUYTER EEN ANSICHTKAART EN

WIN N VACANTIE

IN UWVACANTIE!
GRATIS ZONNEZEGELS OM MEE TE DOEN,
OP VELE DE GRUYTER ARTIKELEN

te

j

J

ALTIJD 10»/o ECHTE KORTING OP ALIE DE GRUYTER ARTIKELEN

DE GRUYTER
i'"-.''!ï?..ï'S;''3

!$'*ï\
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Langs de vloedlijn

Het is met het leven als met
een redevoering: het komt
meer op. de inhoud dan op de
lengte aan.

E. Laui-Mard (1830-1908)

Bouwes Palace geopend

Pinksterdagen 1965

De wereld staat weer aan de voor-
avond van Pinksteren. Het is geen
bepaald opwekkend beeld dat deze
wereld van vandaag biedt. Oorlog,
oorlogsdreiging en geweld houden
de mensheid in voortdurende span-
ning en meer dan ooit doet het
aloude gezegde opgeld: wanneer de
mensheid schreeuwt om vrede, be-
reidt U dan voor ten oorlog. Ang-
stig vraagt men zich af, waarop dit

alles tenslotte zal uitlopen. In zulk
een spanningsvolle wereld gaat de
mensheid het Pinksterfeest vieren.
Ook Zandvoort bereidt er zich op

voor. Zolang Zandvoort als bad-
plaats bestaat, koestert men ten op-
zichte van het Pinksterfeest hoop-
volle verwachtingen. Met de Pink-
sterdagen zet het seizoen zich in en
zon-overgoten Pinksterdagen bete-
kenen voor onze gemeente als bad-
plaats zéér veel, omdat het dan de
drukste dagen van het nieuwe sei-

zoen zijn, waarop - laten we maar
heel eerlijk zijn - wel eens schan-
dalig veel geld verdiend wordt. Tot
nu toe zijn we wat het weer betreft
nog niet erg verwend en een heel
stuk achter op bet vorige jaar, toen
de weergoden ons aanmerkelijk
beter gezind waren. Slechte Paas-
dagen, een verregende Hemelvaarts-
dag en koud, guur weer ook tijdens

de weekeinden, dat heeft het vóór-
seizoen ons tot nu toe gebracht en
misschien juist daarom zijn de ver-
wachtingen speciaal dit jaar wat de
komende feestdagen betreft, alom
zéér hoog gespannen.
Het valt mij steeds weer op, dat

onze christelijke 'hoogtijdagen altijd

een symboliek opleveren met aardse
verwachtingen. Met Pasen, het Op-
standingsfeest zien we alom de na-
tuur ontwaken en -ontwaakt Zand^
voort uit de winterse rust. Met
Pinksteren, het feest van de bezie-
ling en verwachting, is het alsof
deze ook op ons overslaan, Pink-
steren is het feest van bezieling en
verwachting, zowel wat het geeste-
lijke als het wereldse betreft.

Het lijkt mij, dat wij beide rich-
tingen niet uit het oog dienen te

verliezen, wil van waarlijk goede
Pinksterdagen sprake zijn. Mijn
ziekte heeft mij doen ervaren, dat
dit mijns inziens de juiste weg is.

Het een noch het ander mogen wij
verwaarlozen al is het daarbij van-
zelf sprekend dat in een sterk op
de materiële dingen ingestelde plaats
als de onze, deze aardse hoopvolle
verwachtingen igauw de overhand
krijgen. Iets, dat overigens zeer ver-
klaarbaar is.

Ik gun U allen, vooral na de
slechte voorjaars tijd, die we nu
achter de rug hebben, zo van gan-
ser harte zon-overgoten Pinkster-
dagen als een goed begin van een
goed seizoen. Zij, die van de seizoe-
nen moeten leven, hebben dat nodig.
Maar verwaarlozing van de
geestelijke zijde van het Pinkster-
feest lijkt mij onjuist. Die geeste-
lijke zijde is er, vreemde tongen als

van vuur brachten in de Apostelen
hoopvolle verwachting en grote be-
zieling, Pinksteren werd het begin
van de grote verbreiding van het
Christendom.
In zulk een sfeer wens ik U allen

Pinksterdagen, waarvan ge straks
zeggen kunt: „ze behoorden tot de
beste, die ik dit jaar heb meege-
maakt!,, K.

Stichting Oecumenisch Contact

Stichting „Oecumenisch Contact
Zandvoort" organiseert op woensdag
16 juni a.s. de eerste zomeravond-
bijeekomst in -de Hervormde Kerk
aan het Kerkplein. De Rooms Ka-
tholieke voordrachtskunstenaar

Dinsdagmiddag 1 juni des mid-
dags om 1 uur is Bouwes Palace,
het hoog boven Zandvoort uittore-
nend ruim zeventig meter hoge en
19 verdiepingen tellende apparte-
mentenhotel officieel in gebruik ge-
steld door de Staatssecretaris van
Economische Zaken, Drs. J. A.
Bakker.
Woorden schieten te kort om de

indrukken weer te geven die de be-
zoeker opdoet bij de bezichtiging
van dit gigantische bouwwerk, dat
niet alleen het hoogste hotel werd
in Nederland en het hoogste hotel
aan de gehele Westkust, doch straks

wanneer het gehele complex „Bou-
levard-centrum" gereed is, ook wat
accomodatie betreft, uniek zal zijn

in de gehele wereld. Dan heeft
Zandvoort en men heeft dat eigen-
lijk nu reeds, een nieuw centrum
gekregen, dat onze gemeente met
een slag plaatst in de rij der we-
reldbadplaatsen.
In de eerste plaats heeft Zand-

voort dit te danken aan het onver-
moeibare en nimmer aflatende werk
van de directeur, de heer N. W.
Bouwes daarnaast aan de krachtige
hulp die Zandvoorts burgemeester
Mr. H. M. van Fenema bij de reali-

sering van de Boulevard-centrum-
plannen heeft geboden daarbij ge-
steund door een actief college van
wethouders en een niet minder zeer
bij dit plan geinteresseerde gemeen-
teraad.
De opening van Bouwes Palace

is een der allerbelangrijkste gebeur-
tenissen geworden in de geschiede-
nis van onze badplaats, een opening,
die wel eens een keerpunt zou kun-
nen blijken te zü'n in deze geschie-
denis en de aanvang van een geheel
nieuwe periode in het strand- en
badleven.
De genodigden werden welkom

-geheten in de prachtige ruimte,
rondom het overdekte zwembad
door de heer N. W. Bouwes, waar-
bij deze zijn vreugde uitte over de
grote belangstelling en een speciaal
woord van welkom toeriep aan de
Staatssecretaris, aan Zandvoorts
burgemeester en verschillende van
zijn ambtgenoten uit de omgeving.
Vervolgens gaf de heer Bouwes het
woord aan burgenieester Mr. H. M.
van Fenema.

Rede burgemecser
In een interessante causerie wees

de burgemeester er allereerst op,

dat het leven een voortdurende uit-

daging is. Het aanvaarden van risi-

co's bij het nemen en uitwerken van
initiatieven. De toeneming van de
welvaart lokte velen tot onderne-
mingszin. Verfrissend is het daarbij
plannenmakers te ontmoeten, die
deze ondernemingszin ook wisten
te verwezenlijken. Eigenlijk verdie-
nen deze mensen een standbeeld,
dat zij overigens reeds voor zich-
zelf oprichten, door hetgeen zij tot

stand weten te brengen. Zulk een
man is ook de heer N. W. Bouwes,
hot gigantische werk dat hij vol-
bracht, volbracht hij geheel alleen.

WURF-PRAET"

Henk Schaer, die grote bekendheid
verwierf door zijn onovertroffen
voordracht van Bijbelse verhalen,
zal dan gedeelte' ï declameren uit

de Openbaring van Johannes.
Het belooft een zeer bijzondere,

indrukwekkende avond te worden,
die wij gaarne in TJw belangstelling
aanbevelen.
Het ligt voorts in de bedoeling

met ingang van de maand juli iedere
woensdagavond in dit Kerkgebouw
een „Avondstilte en gebed voor de
vrede" te houden van 19.30 tot 19.50

uur. Deze korte diensten zullen
worden geleid door voorgangers van
verschillende kerkgenootschappen
en muzikaal worden omlijst.

Hulde daarbij verdient ook me-
vrouw Bouwes, die haar echtgenoot
in alles tot enorm veel steun was.
Als persoonlijke hulde voor deze
opoffering overhandigde spreker
Mevrouw Bouwes een fraaie tuil

bloemen.

Zijn rede vervolgend, betoogde
Mr. van Fenema dat de toekomstige
ontwikkeling van het Nederlandse
kustgebied een zaak is van de groot-
ste urgentie. Tellingen - waar
Zandvoort mee begon - hebben uit-

gewezen, dat op voi-zomerse dagen
dit kustgebied bevolkt wordt door
een half miljoen dagjesmensen plus

een kwart miljoen vakantie-gangers
Dit bezoek zal zich in de loop van
de eerstkomende jaren nog enorm
uitbreiden en verwacht mag worden
dat het half miljoen dan één en het
kwart miljoen een half miljoen zal

worden. Hier is sprake van een ex-
plosieve ontwikkeling on op de
overheid rust de taak, deze ontwik-
keling op te vangen met alle daar-
aan verbonden problemen, waarbij
spreker in de eerste plaats wees op
de wegenplannen. Dit opvangen zal

slechts met succes mogelijk zijn door
eeu nauw samenspel van Rijk en
kustgemeenten, welke gemeenten
zich steeds meer verenigen, omdat
de gezamenlijke belangen worden
ingezien. Hier mag geen eenzijdig

ingrijpen plaats hebben en het moet
geen éénrichtings verkeer worden
van „boven af" gedirigeerd. Slechts

in nauwe samenwerking worden
gunstige voorwaarden geschapen
voor uitbreiding van het recreatie-

potentieel van de kustgemeenten.
Dat Zandvoort zich met deze uit-

breiding - ondanks de opening van
dit prachtige hotel - nog maar nau-
welijks op de helft van zijn ont-

wikkeling bevindt, behoefde volgens
spreker geen nader betoog.

Rede Staats-secretaris

Drs. J. A. Bakker ving zijn ope-
ningsrede aan met erop te wijzen,

dat hier in Zandvoort met toepas-
sing van een geraffineerde techniek
iets zeer bijzonders werd tot stand
gebracht. Spreker wees daarna op
het verschil in de accomodatie voor
de toerist van nu en enkele eeuwen
geleden, waarvan hij verschillende
humoristische voorbeelden aanhaal-
de. Vervolgens betoogde spreker
dat de heer Bouwes zich onder de
Nederlandse hoteliers een vakman
van allure heeft getoond. Na in 't

kort diens levensloop te hebben ge-
schetst, betitelde hij de heer Bouwes
als een geboren doorzetter, die thans
het hoogste en best geoutilleerde
hotel in Nederland bouwde. Ook
Drs. Bakker, - tenslotte inhakend
op het betoog van de burgemeester
was van mening, dat verdere ont-
sluiting van het Nederlandse kust-
gebied hoogst urgent moet worden
geacht, plannen daarvoor zal spre-
ker zeker trachten te stimuleren.

(Doorlezen pagina 2)

ZrVe Blue Hote
Zandvoort

Maand juni

Odccst

Floorshow

WTJLLUM v.d. WUBFFj
„Bouwes was wijs,

igaf Zanvert 'n paleis!"

Ruimte met Pinksteren?

Indien TJ voor de a.s. Pinksterda-
I gen nog logeerruimte beschikbaar
|
hebt, verzoekt onze plaatselijke

V.V.V. „Touring Zandvoort" U
vriendelijk, dit ten spoedigste te
melden via telefoonnummer 2262.

Dit geldt zowel voor leden als niet-
leden van genoemde slichting.

Wanneer hotels en pensions dan
geheel bezet zijn, kunt TJ Uw gasten
via de stichting verwachten, wan-
neer men ruimte te kort komt. Daar
een grote toeloop wordt verwacht,
zal medewerking van de burgerij
om de gasten onder te brengen, ten
zeerste worden op prijs gesteld.

Sportwagenraces

Op tweede Pinksterdag, (a.s. maan-
dag) organiseert de Nederlandse
Autorcnsport vereniging (N.A.V.)
nationale sportwagenraces op het
Zandvoortse circuit. Ofschoon hot
programma van de wedstrijd nog
niet in ons bezit was, vernamen wij,
dat boeiende en interessante races
kunnen worden verwacht, waaraan
alle bekende Nederlandse sportwa-
gen-coureurs zullen deelnemen en
waarbij ook de formule junior wa-
gens rijkelijk vertegenwoordigd
zullen zijn.

Voce de nieuwste

fnodekafi&els

modellen '64-'G5

SALON DE COIFFURE

«IJMtoHC»

v__
Haltestraat 63 Tolef. 2214

r -\

HOTEL IWUWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van 4 l.in. 10 juni
iedere avond 8.30 uur:

Het orkest

Lele Paverani
*

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

Francis en Julia
danspaar

Trio Costa Brava
zant;

•

v*..

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

Bodkotet Het nieuwste hotel aan de kust.

Boulevard Pauluü Loot 1 - Tel. 4941

Iedere avond in de BAR vanaf 20.30 uur

Scduzwe Tm*
Bierkelder: WIM BOS
met zingende bediening

Dolf Driesscn - Corry Vrooms Lia Bijlmer

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 Haltestraat 57 - Zandvoort

' Maandags gesloten

r
Bouwes iïatace

In onze intieme bar
speelt dagelijks van 20-2 uur

het Italiaanse 'trio

^

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L. Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

Serie

1965

Auto huren

t Df
- per dag

Model '64 en '65.

Taunus, Simca, V.W. de Luxe

DE SCHELP
TEL. 4781

48 cm. beeld f728,—, 59 cm. beeld ƒ898,—.
Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren / 49,95; in chroom ƒ53,59.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

f 189,— / S9,

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

tl kunt toch ook rekenen en

vercelü kcn !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits grbracht en gehaald b(j

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

Ook voor stoppase

Beter slaagt

U bij

„'t lyAwLewt'
Stationsplein 15 - Telef. 3346

voor:

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

Dranken bestellen? OflAO
Brokmeier bellen! L\J\)L

Bar-Cabarct-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maanden

juni en juli

iedere avond

Het populaire
Dans- en Showkwintet

Ger Dijkshoorn

Radiatoren en
Plintverwarming

,TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

heren haar-

verzorger

TAHtltylcdo

Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

Nu
• al meer dan "•

; 300 000 •

• enthousiaste l

• VW- rijders in ƒ
\ Nederland! •* '



Gaat U met vakantie?

RESERVE-BRIL!Zorg dan voor een

Het kan U van pas komen!

Brillenspecialïst LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

HALTESTRAAT 5

Op monturen
vastgestelde vergoeding

Bij feest of partij,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

UW WINTERGOED
veilig opgeborgen rr.et

ROXASECT
tegen motten, vliegen, muggen

ƒ 4,25 en f 4,95

Drogisterij
BLAAUBOER
Haltestraat 46

Conlantzegels

Telef. 2392

VERLANG VOOR TAFIJT,
GOEDE KWALITEIT!

J. van den Bos
woninginichüng

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62

MAKELAAR — TAXATEUR
AGENT:

Fries Hollandse Hypotheekbank

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

evr.
Tollensstraat 31
Telef. 4823

ose
Zandvoort

Precies

nog 17 dagen
dan zet de zomer
officieel in!

NOG MOOI
DE TIJD

OM EEN KEUS
TE MAKEN
UIT ONZE
UITGEBREIDE
SORTERING

Schortjes voor
jonge tekenaars

(4-5 jaar)

met ingebouwde kleurpotloden
voor ƒ7,95.

vindt U bij:

KUNSTNIJVERHEID

de
groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

Terlcnka ZOMER COS-
TUUMS f 109 tot ƒ 139

POLYESTER en TERLENKA
ZOMER COLBERTS

ƒ 59 en ƒ G5

TERLENKA en TREVIRA
PANTALONS / 26 (ot / 49

SPORTHEMDEN
LOAFERS
PUL POLO's

TRUIEN
LINNEN PANTALONS
CHINO PANTALONS
ETC. ETC.

in een rijk gevarieerde keus

i*&£ro€%-
ISPECIAAItZAAK «OOITf
HÉRENMODE «iHEREHKLEDIH

KERKSTR.20 • TEL-.3136

Geopend van 9 tot 6 uur

's Avonds van 8 tot 10 uur

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat, 28 - Telefoon 2793

SCHOORSTEEN
VEGEN

W. Driebuizen
MARISSTRAAT 13 TELEFOON 3891

De verkoop is al volop aan de gang !

De bekende zaak van

Mevr. J. ColleV/ijn - mannequin
ondergaat momenteel een radicale reorganisatie.

De aanwezige voorraad schitterende
modellen (veel „dure")

zomermantels en mantelcostuums
mode '65 moot daarom nu snel verkocht worden.

MANTELS (kostuums)
normaal tot ƒ 100,— per stuk

nu 39,- en 49,-

MANTELS (kostuums)
normaal van ƒ100,— tot ƒ150,

—

nu 65,- en 79,-
Dit gebeurt nu reeds.

Profiteert hiervan, want dit is ongekend!

KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM

Speldjes

Postzegels

Sigarenbandjes

Lucifersmerken

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTEIUEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubclstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ 7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m"

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C £. Hoornet**

Zandvoorts enige volledige
rijschool

Mercedes - NSU Prinz IV - DAF
Opel Vrachtwagen - Vespa scooter

BREDEUODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

VASTE PLANTEN
VOOR UW TUIN
EN BLOEMBAK!

Struik-, slok- en klimrozen

Wij leveren alle soorten

HEESTERS op bestelling,

VIOOLPLANTEN,
'££ VERGEET MIJ NIETJES,

,V MUURBLOEMEN, enz.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUIDS-

Het speciaal-

GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

Jac. Versteegelft Zonen
- —"-"—

I

Pakvpldstraat. 21 - Telefoon 2323

Wij hebben een pracht collectie veilige nieuwe fietsen

voor u klaar staan... maak eens een gratis proefrit!

Bouwes Palace geopend
(Vervolg van pagina 1)

Allen, die de belangen van de Ne-
derlandse hotellcrie ter harte gaan,
zullen zeker over de opening van
het Bouwes appartementen hotel
zeer verheugd zijn. Na de heer Bou-
wes geluk en succes te hebben toe-
gewenst in diens nieuwe onderne-
ming, verklaarde spreker door het
luiden van een gong onder carillon-
spel Bouwes Palace officieel voor
geopend.

Zwemdemonstratie
Vier dames van de Zwemvereni-

ging „Admiraal de Ruyter" uit Am-
sterdam gaven hierna in het zwem-
bad een demonstratie van kunst en
figuur zwemmen. De fraai uitge-
voerde oefeningen verwekten te-
recht aller bewondering.

Dankwoord Heer Bouwes
De heer N. W. Bouwes sprak ten-

slotte een kort dankwoord. Hij ver-
klaarde, dat er vooral de laatste

weken, ja uren, onder een welhaast
ondragelijk wordende hoogspanning
was gewerkt, om deze opening op
do geplande tijd te kunnen laten
doorgaan. In zijn darde richtte hij

zich allereerst tot de burgemeester,
die van het begin af aan dit hotel-
plan een warm hart toedroeg en er
alle mogelijke steun aan verleende,
waarna spreker in hem allen dank
bracht, die van gemeentewege hun
onmi&bare steun verleenden. „Al
Uw plannen zullen

t
niet kunnen

worden vervuld" zei spreker, „want
volgend jaar om deze tijd hebben
wij van U reeds afscheid genomen,
doch het gereed komen van Bouwes
Palace betekent een hoogtepunt in

het levenswerk, dat U voor Zand-
voort verrichtte en het zal U onge-
twijfeld tot veel vreugde stemmen,
dat U dit in elk geval nog hebt kun-
nen meemaken. Na de Staatssecre-
taris zijn dank te hebben betuigd,
voor het verrichten van deze ope-
ning en er zijn blijdschap over te

hebben uitgesproken, dat uit diens
woorden bleek, dat de Rijksoverheid
welwillend staat tegenover de uit-

breiding van het Nederlandse hotel-

wezen, eindigde spreker met erop
te wijzen, dat deze opening bij alle

medewerkers, van hoog tot laag een
zucht van verlichting heeft doen
ontstaan. De hem persoonlijk toege-
zwaaide lof meende spreker te moe-
ten terugbrengen op alle medewer-
kers, want zonder hen zou niets tot

stand zijn gebracht. Dank bracht
spreker daarom aam allen en in het
bijzonder aan zijn echtgenote, die

hem vooral in de afgelopen span-
nende weken tot zulk een onzegbare
hulp en steun was geweest.

Rondleiding
In groepen werden de aanwezigen

hierna onder geleide (om niet te ver-
dwalen) door het uitgebreide hotel-

complex rondgeleid, waarbij kijkjes

werden genomen in de grote zaal,

waar de heer Pieter Swildens zijn

schilderijen en aquarellen exposeert,

de dameskapsalon, de schoonheids-
salon, de Sauna-afdeling, de hotel-

kamers en de appartementenflats,

op bijzonder fraaie wijze ingericht

en waarvan de huur op jaarbasis

varieert van ƒ 425,— tot ƒ 575,— per

maand en waarbij het opmerkelijke
feit zich voordoet dat de duurste
appartementen reeds alle verhuurd
werden, terwijl nog enkele goed-
kopere beschikbaar zijn.

In het op de achttiende verdieping
gelegen restaurant, van waaruit
men in extase geraakt wat betreft

de prachtige vergezichten, verza-

melden zich tenslotte de aanwezigen
waarbij de heer Bouwes zich een
volmaakt gastheer betoonde door
hot aanbieden van exquise spijzen

en dranken.
Wij zeiden het reeds bij de aan-

vang: „woorden schieten te kort om
de indrukken weer te geven die

de bezoeker opdoet bü de bezich-

tiging van dit gigantische bouw-
werk". Wij feliciteren de heer Bou-
wes van harte met de opening er-

van. Moge „Bouwes Palace" tot in

lengte van jaren beantwoorden aan
het doel, dat eraan werd gesteld:

Zandvoort een plaats te bereiden

onder de voornaamste der Neder-
landse kustgemeentcn. Het zal on-

getwijfeld een object binken te zyn,

dat belangstelling uit de gehele

wereld zal trekken en als zodanig

zeker ook een kostbaar propagan-
da-object. K -

FOTO'S
Daar het voor dit nummer te laat

werd, daarin foto's op te nemen van
de opening van Bouwes Palace en

de restauratie van de Hervormde
kerk, hopen wij deze in ons eerst-

volgend nummer to plaatsen. Red.

GEEN 24-UURRECORD
Yoka Berelti en Ecfje Smit heb-

ben maandag en dinsdag j.1. op ons

circuit moeten ervaren, dat het ves-

tigen van een 24 uur record voor

dames op ons circuit nog wel iets

anders is dan een optreden voor de

televisie en tevens dat er héél wat
voor komt kijken.

Maandagmiddag om 12 uur wa-
ren zij in een licht opgevoerde klei-

ne Renault 4 van start gegaan,

waarbij zij elkaar om de drie uur
aan het stuur zouden aflossen.

Tot dinsdagmorgen ongeveer

zeven uur wisten zij het vol te hou-
den. Toen kukelde Eefje Smit in

de Gerlachbocht achter de pits van
de baan, sloeg enkele malen over de

kop, werd voor alle zekerheid naar

een Haarlems ziekenhuis vervoerd,

waar gelukkig bleek, dat zij vrijwel

niets mankeerde, doch de auto werd
zo zwaar beschadigd, dat van uit-

rijden van de race geen sprake was.

Overigens had do N.A.V. een start-

licentie geweigerd en ook werden
de ronden niet officieel op tijd ge-

noteerd door een official van de
K.N.A.C. Men nam de tijd op via

horloges.

Zo nam deze 24 uurs-rit een on-
tijdig einde en liep gelukkig nog
goed af. Maar wij vragen ons wel
af, of Directeur Hugenholtz er geen
goed aan zou doen dergelijke, ner-
gens too dienende experimenten op
onze racebaan in de toekomst te

weigeren. Zij dienen de autosport
zeker niet.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 uur eft 19.00 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur:

Ds. P. van der Vloed '

Medewerking kerkkoor, Pinkster-
collecte voor de Zending.

19 uur: Geen dienst
2de Pinksterdag: Geen dienst
Jeugdkapel: Zondag a.s. 10.30 uur:
de heer J. de Smalen.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Hr. B. J. E.
de Blank, N.H. Haarlem.
19.30 uur Dienst Huis in de Duinen
Ds. A. J. Snaayer, Doopsg. Haarlem

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 6.30, 7.30,

9.30 uur (Hoogmis) en 11.30 uur. Te
19.30 uur avonddienst. 2de Pink-
sterdag als zondag, behalve 19.30 u.

In de week H.H. Missen 7.30 en 9 u.

Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.

In de week om 8 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maanden juni, juli en
augustus geen samenkomsten.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleuterschool, Lijsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

PATISSERIE WERD LUNCHROOM
De heer Smüs, eigenaar van

patisserie-tearoom „Thelia" in de
Thorbeckestraat, is er, na precies
tien jaar, toe overgegaan zijn ban-
ketbakkerij met de daaraan ver-
bonden winkel te sluiten en zijn

bedrijf om te bouwen tot lunchroom.
Het was een besluit, dat hij aan-
vankelijk node nam, doch waartoe
hij op den duur welhaast gedwon-
gen werd, door een voortdurend
tekort aan personeel.
Vooral in het banketbakkersvak

is dit personeelstekort zéér groot.

Na een ingrijpende verbouwing, die

in recordtijd werd uitgevoerd,
opende hij Hemelvaartsdag j.1. zijn

nieuwe lunchroom en reeds van de
aanvang af bleek deze verandering
een groot succes.
Dit wekt echter niet zoveel ver-

bazing, wanneer men zijn nieuwe
zaak in ogenschouw neemt die met
verfijnde smaak werd ingericht, een
stemmingsvolle sfeer verraadt en
van bijzonder mooi en geriefelijk

meubilair werd vooi-zien. Het is op
dit gebied wel iets zéér bijzonders
geworden.
De belangstelling voor de opening

was enorm groot en van vele zijden

ontving de heer Smits bewijzen van
meeleven. De eigenaar, een „oude
rot" in zijn vak, heeft zich voor-
genomen, steeds in zijn zaak het
beste van het beste te bieden en hij

stelt op zijn gebied zeer hoge eisen.

Het behoeft dan ook zeker geen
nader betoog, dat zelfs de meest
verwende smulpaap hier vindt wat
hij zoekt en dat tegen prijzen die

zeker binnen de grenzen blijven.

De heer Smits blijkt thans — en
terecht — zeer in z'n sas te zijn met
de doorgevoerde- verandering in zijn

bedrijf en van harte wensen wij

hem, z'n echtgenote, zoon en doch-
ter een steeds stijgend succes in

deze nieuwe zaak, die reeds zo
hoopvol van start is gegaan.

ZANDVOORT SPAARDE
In het postkantoor te Zandvoort

werd bij de afdeling Rijkspostspaar-
bank gedurende de maand mei j.1.

door 595 personen ingelegd een be-
drag van ƒ 135.658,17 en aan 357

personen terugbetaald ƒ,115.100,43.

NIEUWE MIDGET GOLFBAAN
De heer P. W. Pijpelink uit Am-

stelveen zal a.s. zaterdag om 11 uur
officieel een nieuwe midget golf-

baan openen aan de Vondellaan.
De opening zal geschieden door de
burgemeester van Zandvoort, Mr.
H. M. van Penema en bij diens ver-
hindering door de directeur van
stichting „Touring Zandvoort" dhr.
J. B. Th. Hugenholtz.
Deze nieuwe baan, 'die een zeer

verzorgde indruk maakt, is bijzon-

der gunstig gelegen in het duin-
terrein vlak naast de vijver in het
Vijverpark. Des avonds wordt de
baan tijdens de openings-uren ver-
licht. .

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag 6 juni, Islo Pinksterdag:
Zuster A. Langeveld, Gasthuis-
hofje 27, tel. 2791.

Maandag 7 juni, 2de Pinksterdag:
Zuster S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, tel. 2720.

VERLOSKUNDIGE
Beide Pinksterdagen Mejuffrouw

G. Bokma, Sophiaweg 3, tel. 2816.

DIERENARTS
Beide Pinksterdagen J. Beijers,

Raamsingel 28, Haarlem,
telefoon (02500) 13164.

APOTHEKEN
Van zaterdag 5 t.m. zaterdag 12 juni
na 6 uur 's avonds: avond-nacht-
dienst van 18-8 uur en zondags-
dienst de Zeestraat Apotheek, Zee-
straat 71, telefoon 3073.
Echter uitsluitend voor receptcn-

spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om zes uur.

Dankbetuiging
Voor de overweldigende belang-
stelling, ondervonden bij de her-
opening van onze nieuwe zaak,
betuigen wij door deze onze harte-
lijke dank.

Beddenspeciaalzaak' Kemper
Haltostraat 21

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

BEKENDMAKING
Ophalen huisvuil.

De wnd. directeur van de dienst
van publieke werken te Zandvoort
maakt bekend dat maandag 1 juni
a.s. (2e Pinksterdag) geen huisvuil
zal worden opgehaald.
Op dinsdag 8 juni a.s. zal mede het
huisvuil van de 2e Pinksterdag
worden opgehaald.
Tevens wordt men in de gelegenheid
gesteld om op zaterdag 5 juni a.s.

van 9-12 uur gratis huisvuil af te
geven aan het vuillaadstation aan
de van Lennepweg. B. Wit.

Examen doen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Ronald Edwin, z. van A.
L. van Soolingen en M. J. Bos.
Leendert Johannes, z. van A.
Keesman en H. van Toorenburg.
Ronald, z. van A. ter Wolbeek en
L. Versloot. Helen Zacharina, d.

v. P. Bakker en M.E.J. Zandvoort.
Magdalena Chr. L., d. van S. J.

Fischer en M. van der Sluis.

Marcel, z. van T. J. Loos en A.J.
Keur.

Geboren buiten de gemeente:
Minke, d. van R. Tomholt en M.
T. B. Leliveld. Natascha Ingeborg
d. v. E. Krooneman en I. M. E. v.
Bruggen.

Ondertrouwd: L. Paap en I. M.
Schacht. A. K. Vons en A. Mus-
scher. P. M. J. Brugman en R. H.
M. van Oostwaard. W. de 1'Orme
en A. de Vries. K. R. Schaart en
H. H. J. Haldcrman.

Gehuwd: E. Doncker en M.E.Koper.
B. van Uitert en T.A.M. Botterop.
N. Vos en A. J. Janssen.
G. Brune en M. Th. Hanskamp.
F. P. J. Stokman en A.R. van der
Reijden. J. A. Paap en P. C. de
Flart. J. Smit en S. de Cock.

Overleden buiten de gemeente:
Engel Keur, 65 jr. geh. met A.
Koper.

SPREEKUUR BURGEMEESTER
De burgemeester van Zandvoort,

Mr. H. M. van Fenema, is verhin-
derd op woensdag 9 juni zijn weke-
lijks spreekuur te houden.

EXTRA OPENING
BUREAU BEVOLKING
Uitsluitend voor het aanvragen en

afhalen van paspoort-aanvragen en
toeristenkaarten zal, ingaande deze
week, hot raadhuis te Zandvoort afd.
bevolking, tot nadere aankondiging
ook vrijdagsavonds van 7 tot 8 uur
geopend zijn.

tijdelijk met
1 JAARGETIJDE

SPELDJE
^ïHOPAs^r m serie van 4

Bij tube van f 1.-

Bu" feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I

DORPSPLEIN 2 . TEL. 2164

Groot en klein vinden

VANDERWERFPs
brood FIJN!

Gastbuisplein 3 - Telef. 2129

By feest of partij,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mcsgcrstraat 48, Tel. 5029



WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

»BROKMEIER" A° 1896
Dè speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wynaanbiedingen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Dames!

JOHNBARTH N.V.

INTERCOIFFURES
Nu ook in Bouwes Palace te Zandvoort!

Wij hopen U ook hier onze alom bekende
SERVICE te mogen bieden.

Onze Dameskapsalon heeft een accomodatie van
13 zitplaatsen en is te bereiken via de Hotei-
ingang, maar ook hebben wij een aparte eigen
ingang boven het Zwembad.

Tijdens ,de behandeling heeft U een Panora-
misch uitzicht op zee.

Onze pryzen zijn als volgt:

WASSEN en WATERGOLVEN ƒ 4,50

DIVERSE SPOELINGEN vanaf ƒ 4,50

TEINTURE ƒ 8,—

PERMANENT COLD WAVE
vanaf ƒ17,50 t.m. ƒ27,50

U wordt bij ons direct geholpen zonder afspraak.

Johnbarth n.v. Intercoiffures

Vestigingen in:

ZANDVOORT ARNHEM
DEN HAAG NIJMEGEN ïn België:

APELDOORN EINDHOVEN ANTWERPEN
ZAANDAM VENLO en LUIK.

Hef grote succes

* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

WONINGRUIL
Haarlem - Zandvoort

Aangeb. te H'lem: modern
vrij huis, voor- en achter-
tuin en poort. Ben. 2 kam.
en keuken, bov. 3 kamers,
douche en ruime zolder.

Slechts ƒ75,— per maand.
Gcvr.: woning te Zandv.,
hogere huur geen bezw.
Br. no. 4-5 bur. v.d. blad.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

Dirk v.d. Broelc's Supermarkt
heeft plaats voor:

a. een flinke jongen
voor winkel- en magazijnwerk-
zaamheden en

b. een handig meisje
voor inp'akwerkzaamheden en hulp
bij de cassa's.

Min. leeftijd: 16 jaar.

Aantrekkelijk loon.

Soll. bij de winkeldief (tel. 3643).

Uacocatna
Kerkstr. 14, Zandvoort, Telef. 2102

'Vraagt voor haar moderne snack-
bar-restaurant

beschaafd meisje
± 20 jaar, voor de bediening.
Liefst bekend met het vak.

Hoog loon.

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zyn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Télef. 4580. Indien gesloten 3283.

ALG. NEDERLANDSE BOUWBEDRIJFSBOND
Afdeling Zandvoort

Inwisseling van

vakantiebonnen
voor Bouwbedrijf, Schildersbedrijf en

Klein-metaal

De vakantie-inwisseling vindt plaats op woens-
dag 16 juni 1965 voor leden met beginletter van
hun naam van A. t.m. K.

Donderdagavond 17 juni 1965 voor leden met
beginletter van hun naam van L. tjn. Z.

Vrijdagavond 18 juni 1965 voor ongeorganiseer-
den. Alle avonden van' 7 uur tot 10 uur, in

ONS GEBOUW, BRUGSTRAAT 17.

D. van Duijn

penningmeester Afd. Zandvoort

plaatselijk vertegenwoordiger S.F.B.

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wy ryden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPLEIN 18

Wat het
Vrijheids-
beeld
is voor New York

dat is de
x

Uitzicht-
toren
voor Zandvoort!

Daarom mag
op Uw Pinksterprogramma
een bezoek aan Zandvoorts hoogste
punt zeker niet ontbreken!
Café-Restaurant. Lift aanwezig.

PRIMA CONSUMPTIES.
Een heerlyk zitje en een uitzicht
om nóóit te vergeten!

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE'.

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdsohr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 c.; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van f 5,— tot ƒ 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
wy zijn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij

geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

Waarheen met de Pinksterdagen?
Natuurljjk óók naar

Paviljoen „De Vijverhut"
VONDELLAAN 46 - TELEF. 2538

Ook bij minder gunstig weer een genotvol en
romantisch plekje temidden van een bosrijke
natuur. Prima consumpties. Billijke tarieven.

ONS GROTE SUCCES: PANNEKOEKEN!

Gaat U met Pinksteren
Naar bos, duin of strand?
Dan Botman's rookwaar
In zak, tas of mand!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Korting
(Bekende Duitse fabriek 40 jaar ervaring)

Televisie
59 cm beeld. A symetrisch, luidspreker aan

voorzijde zeer fraaie notenhouten kast iedere

avond demonstratie. Normale prijs ƒ 898,- bij ons

DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT 15 - TELEFOON 3378

ZANDVOORT

Een

horloge is een pracht

CADEAU!
Zie de geweldige

collectie bij Uw
HORLOGER

C. WaOhihty
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Service èn dicht bij huisl

de

BEZOEKT

Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid

!

De nieuwste speel-automaten

Sfeer!

NOTTEN, Haltestr.59
MEISJES- DEUX-PIECES

in

TERLENKA - TREVIRA - DRALON
OVERGOOIERS - ROKKEN t.m. 10 jaar

Schattige zomerjurkjes
t.m. maat 75

STRANDPAKJES t.m. 6 JAAR
Kleuter bikini's vanaf f 5,95

KLEUTER NACHTHEMDJES en BABY-DOLLS
HELANCA BADPAKJES t.m. 12 jaar

HELANCA BIKINFS Lm. 10 jaar

HELANCA Jongens zwembroeken t.m. 12 jaar

ENORME COLLECTIE

Jongenspakjes t.m. 6 jr.

LEUKE TUINBROEKEN
Jurkjes en Vestjes - Truitjes
Pakjes - Overgooiers
Schoentjes - Box pakjesBABY

SANDAALTJES
WIEG- LEDIKANT GARNITUREN

DRALON TRUIEN EN JONGENS VESTEN
POPLIN JONGENS JACKS
POPLIN MEISJES MANTELS

Koala Camping Pyama's
met speldje

NOTTEN
HALTESTRAAT 59 - TELEFOON 3398

Contantzegels en Voorzorgzegels.

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Sohelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

Ook met Pinksteren

bloemen van
CASSEE
Stemmen elk tevree!

Bloemenmagazijn

„ERICA"
Firma C. G. A. Cassee

Anno 1908

TRAMSTRAAT (achter het oude postkantoor)

TELEFOON 2301

VLEESHOUVVERU



RADIO EN TELEV J. KEUR
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASATJTOMATEN

Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ADVERTENTIETARIEF
!osse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.

pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40%> red.

Bij contract belangr. kort.

J. F. ZWERVER
ARTS

Geen praktijk
van 5 juni tot 17 juni.

Waarnemers de doktoren
Drenth, v. Es en Flieringa.

AMANDA BALKE

Voetkundige
SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE

Pedicure - Manicure
Massage

ZEESTRAAT 33

Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

W£XH£/?S
Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 1984 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

Mevrouw v.Houten, Hotel
„Queenie", Kerkplein 8.

vraagt voor de maanden
juli en augustus een KIN-
DERMEISJE of KINDER-
JUFFROUW.

ALBERT HEIJN N.V.
vraagt voor haar nieuw te

openen SuperMart in

Zandvoort:

EEN SLAGER
Leeftijd tot 40 jaar.

Met roods gemaakte vakan-
tie-afspraken wordt reke-
ning gehouden.
Schriftelijke sollicitaties

kunt U richten aan Albert
Hcijn N.V., afdeling Super-
Marts, de Lairessesir. 156,

Amsterdam.

WONINGRUIL
Aangeb. te A'dam, Witte
de Withstr. bij Jan Evert-
senstr.: een prima woning,
best. uit 3 kam., waranda,
douchecel. Gevr.: woning
te Zandvoort. Br. no. 1-5

bureau van dit blad.

Vraag het aan Uw moeder!
Ja zelfs Uw grootmoeder
zal U raden een Velo was-
machine i:e kopen met zijn

65 jaar ervaring. Vertrouw
op hun advies, zij hebben
ondervinding. Ook U zult

tevreden zijn met zo'n

mooie solide Velo Combi-
natie, vanaf ƒ498,—

.

Vraagt gratis een demon-
stratie bij U thuis. Bel

even naar de
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
of

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

Hout- en boardhandel

.CENTRUM'
Brederodestraat 1

Naast dr. Flieringa

tel. winkel 2963, privé 2897

BISONKIT
Fantastische lijm!

POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
PANNEREKKEN en
KAPSTOKKEN

in bouwpakket
SNELAFBIJT
KUBUS-VERF
HOUTMENIE
IJZERMENIE
CEKRUSOOT
kleurencarbolineum

PLASTIC-TEGELS
met kit aan te brengen.

ALABASTINE
RUBBERROID
enz. enz.

GEVR.: Flinke WERK-
STER enkele ochtenden
in de week. Laverrrun,
Thorbeckestr. 1G, Tel. 2010.

AANGEB.: Hoge witte
KINDERWAGEN. Com-
pleet. Bilderdijkslraat 12.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62

et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32

TEL. 4376

U belt, wij komen!

GEVRAAGD: een flinke

WERKSTER in geriefc-

lijke, gezellige flat. Pret-
tige werkkring. Hoog loon.

± 2 ocht. p.w., uren n.o.t.k.

Gelieve te bellen heden
vrijdag 4768 tussen 7 en 8

uur.

TE KOOP: MORRIS 1000,

pr. si. ƒ 1300,—.

Telef. 02500 - 16066

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Korthof, Zuiderstr 13a

Mevrouw Coene VRAAGT
FLINKE HULP v. 2 ocht.

p.w. Langclaan 16, Bent-
veld. Tel. 02500 - 43599.

KELNER GEVRAAGD
of SERVEERSTER.

Café „Neuf" C. G. Bluys
Haltestraat 25

AANGEB.: Mooi beneden-
huis in A'dam-Z., omgev.
Vrijneidsl., 4 a 5 kamer-
won., goed onderh., m.zon-
nige tuin. Huur ƒ90,- p.m.

GEVR.: Idem of groter in

Haarlem, Overveen of

Zandvoort h.h.g.b. Br. no.

3-5 bureau van dit blad.

HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar niet recht van koop
Morgen, al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767

en 's avonds 02964 - 18664

TE KOOP AANGEBODEN
Ford Taunus 17 m dcc.

1962 goudmetalic 38000 Ion.

Ford Taunus 12 m juni

1963 blauw/grijs 18000 km.
Daffodil juli 1963 groen/
zwart, 4000 bm.
Autobedrijven Rinko
Oranjestraat 3, Tel. 2424.

THUISWERK gevraagd:
type- en administratie-
werk. I-rieven onder no.

5-5 ,bur. v.d. blad.

Echtpaar niet 2 kinderen,
zoeken voor de winter-
maanden, VRIJ BENE-
DENHUIS, v.a. sept. tot

mei, Stationsstraat 5.

WEEKREKLAME:
Alleen deze week

Rowenta regelbare
strijkijzers ƒ 19,75

FIRMA SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7

ALBATROS TAVEERNE
Haltcstraal- 26
vraagt voor direct

FLINKE WERKSTER
ƒ 3,— per uur

Iedere ochtend van 9-12 u.

Telefoon 2524

BLANK EIKEN SCHRIJF-
BUREAU bladmaat 55 x
105 cm. 6 laden, ƒ 50,00

Thorbeckestraat 15

VOOR UW
2de PROGRAMMA
Geheel verzorgd.

Antcnnebo'iw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

TRANSISTORS

Schuilenhur
GROTE KROCHT 57 *

TEL: 2974 ZANDVOORT

Autoverzekering
en financiering

J. S. FOLKERS
Dr. Schacpmanstraat 1

Hoek Brederodestraat
Tel. 4580 - b.g.g. 3283'

Speciaal voor Uw
auto-, motor- en
bromfietsverzekering

f. 5.750.- 4 cil., 1221 cc, 55 pk, topsnelheid 130 km/u.

GI N.V. Autobedrijf Van Yperen
I Zandvoort - Parallelweg 34 - Telef. 2391

HAARLEMS DAGBLAD
Oprechte Haarlemsche Courant

vraagt voor één van de .wijken in Zandvoort

KRANTENBEZORGER
Loon pl.m. ƒ 50,— bruto.

Schriftelijke sollicitaties:

Grote Houtstraat 93 te Haarlem,
afd. Inspectie. Tel. na 7 uur 02500 - 65775.

Voor direct gevraagd!:
leerling of aank. smid
Smederij G. LOOS - Gasthuisplein 6, Tel. 3928

VVV-Touring Zandvoort
verzoekt vriendelijk een opgave van

beschikbare logiesruimte
voor de 'komende Pinksterdagen.

Mededelingen hieromtrent van leden en niet-

leden worden gaarne ingewacht onder telefoon-
nummer 2262.

Wij verzoeken U tevens dringend ons mede te
willen delen wanneer uw plaatsruimte bezet is.

Receptioniste zoekt met spoed (liefst grote)

zit-slaapkamer
in of omgeving Zandvoort.

Brieven no. 2-8, Boekh. v. Petegem, Kerkstr. 28.

fftUS Hftls
Haarlem. Tel. (02500) 54731 - 3 min. v.h. station

Op veler verzoek in ons Pinksterprogramma:

James Bond

Geheim agent 007 contra Dr. No.
Adembenemende 007 avonturen. 14 .jr

Aanvangstijden: zaterdag 2, 7, 9.15 uur.

Zondag 2, 4.30, 7, 9.15 uur.
Dinsdag 8 uur. Overige dagen 7 en 9.15 u.

GEVRAAGD te Zandvoort op kantoor

mnl. en vr. krachten
met einddiploma M.U.L.O. Kennis van
typen vereist. Leeftijd tot 30 jaar.

Brieven met ref. onder no. 2-5 bureau v.d. blad.

Zoek je 'n kantoorbaan
IN ZANDVOORT? IN 'N PRACHTIG MODERN
KANTOOR AAN ZEE?
IN 'N LEUKE, PRETTIGE SFEER?

Fijn dichtbij!

In het nieuwe
Bouwcs Palace.

Interessant werk
op 'n reklame-

bureau.

Wij hebben voor

'n

ACCURAAT JONG MEISJE

plaats op do

bewijsnummer-
afdeling (controleren

van advertenties

in dagbladen en

tijdschriften).

Lukt 't je iets? Bel of schryf dan aan
John Prins Advertising N.V. - Bouwes Palace

Zandvoort - Telefoon 4300

Koop toch géén wasmachine
voordat U zo'n prachtige
VELO Combi vrijblijvend
thuis hebt laten demon-
streren. Dan pas wast U
met plezier. Bespreek een
demonstratie bij U thuis.

Uw oude wasmachine rui-
len wij nog steeds in.

Betaling in overleg.

VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

Zaterdag 5 juni

opening

MIDGET GOLFPARK
DE VIJVERDUIN"ff'

aan de Vondellaan (naast „de Vijverhut")

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10-22 UUR.

's Avonds verlichte banen

Midgetgolf is de sportieve ontspanning voor iedereen!

ad- en Strandkleding
Triumph - Benger - Tweka

ANTH. BAKELS
KERKSTRAAT 29-31 TELEFOON 2513

N.C.B. afd. Zandvoort

Vakantieboekjes inleveren
Zaterdag 5 juni van 3.30 - 4.30 uur
in het Gemeenschapshuis. Het bestuur.

\^,oróe.tt<zrie.

aióon eefcince

daar slaagt U!

/

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Geef meer kleur
aan Uw Feestdagen
met een verse kip
(uit eigen slachterij)

Fijne jonge BRAADKUIKENS (botermals)
SOEP- EN BRAADKIPPEN
POULARDES - SOEPPOULET
HALVE BRAADKIP

Maak het U gemakkelijk!

KIP AAN 'T SPIT
warm op tafel. (Ook met de Feestdagen).

Kipcroquetten a 35 cent per stuk; en slaatjes

VERSE EIEREN zo van de boer.

POELIER van BENTEN
Stationsstraat 2a - Zandvoort
wy bezorgen ook aan huis.

Tel. 02507-2358

Koop bij Blom!
Dat is niet doml

Onze prijzen kunt U vergelijken met Haarlem.

Uitgebreide sortering oude lampen, koperwerk.

Uw adres voor
hengelsportartikelen

Dagelüks verse aanvoer van zee- en mestpieren.

Goed gesorteerd ook in huishoudelüke artikelen.

Ook voor Uw TUIN kunt U bij ons terecht.

WIJ FINANCIEREN ook voor U KOELKASTEN,
GASFORNUIZEN enz.

Firma W. Blom
KRUISSTRAAT 6 - ZANDVOORT - TEL. 2127

Vissen inct de motorvlet ƒ 7,50 per persoon.
's Zaterdag" en 's zondags bij goed weer.

een
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Langs de vloedlijn

Een hond zal zijn weldoener
nooit bijten, dat is het grote
verschil tussen honden en
mensen.

Mark Twain (1835-1910)

EN NOGMAALS

De heer C. J. Sindram, eigenaar
van de voormalige kabelloods aan
de van Lennepweg, heeft op dins-
dag 8 juni op het Gemeentehuis
een schrijven gedeponeerd, gericht

aan de Gemeenteraad van Zand-
voort waarin hij de ontwikkelingen
rondom een eventuele bestemming
van deze loods uiteenzet en waarbij
afschriften gevoegd zijn van de
hierover met ons gemeentebestuur
gevoerde correspondentie.
Een afschrift van dit schrijven

werd ons eveneens toegezonden en
wij achten dit dermate belangrijk
- omdat deze affaire naar ons ge-
bleken is vrijwel de gehele burgerij

interesseert - dat wy de inhoud
daarvan hieronder in zijn geheel
laten volgen.

Aan de Gemeenteraad
van Zandvoort

Geachte Dames en Heren,

Bijgaand doe ik U toekomen een
overzicht van de gebeurtenissen, die

zich tot op heden hebben afgespeeld

rondom de voormalige kabelloods

van het P.E.N.
In september 1961 is door mij met

het P.E.N, te Bloemendaal een. voor-
lopig koopcontract gesloten, de be-
taling en overdracht zou plaats-

vinden na volledige ontruiming van
de loods in juni 1963.

Het doel was dit gebouw te be-
stemmen voor een manége.
Nadat de heer Ir. J. den Boesterd

Directeur van het P.E.N., in augus-
tus 1961 besprekingen had gevoerd
met het gemeentebestuur, in het
bijzonder met de heer G. Tates,

werd door het college van B. en W.
vergunning verleend, op het, achter
de loods gelegen terrein, een voor-

. lopige houten manègegebouw op. te
trekken en in gebruik te nemen, in

afwachting van het betrekken van
de loods.

Tijdens een gesprek, dat ik met de
heer Tates in oktober 1961 mocht
hebben, verzocht hij mij de moge-
lijkheid te willen nagaan om in het
gebouw een verdieping aan te bren-
gen, welke dan als sportzaal ge-
bruikt zou kunnen worden.
Door een foutieve begroting van

de bedrijfsleider kwam de Vereni-
ging „Kennemer Rij Centrum" bij

de bouw van het houten manègege-
bouw in financiële moeilijkheden
en vonden de manége plannen in

januari 1963 een vroegtijdig einde.

Een paardensportrelatie bracht
mij, op zijn verzoek, in contact met
Heineken Bierbrouwerij te Amster-
dam. Twee vertegenwoordigers van
deze brouwerij zijn in maart 1963
bij de burgemeester geweest en heb-
ben hem hun plannen ontvouwd en
de, daarvoor gemaakte, tekeningen
overlegd. Men wilde een verdieping
in het gebouw aanbrengen op de-
zelfde hoogte als de van Lennepweg,
een te maken loopbrug van deze
weg zou de toegang vormen.
Het lag in de bedoeling deze ver-

dieping in de zomermaanden te ge-
bruiken voor amusementsexploita-
tie en in de wintermaanden te ver-
huren aan de Gemeente Zandvoort
voor het symbolische bedrag van
ƒ 1,—, zodat over een sportzaal be-
schikt kon worden. De benedenver-
dieping zou in de zomermaanden
gebruikt worden, als depot voor het
in de omgeving af te leveren bier
en in de wintermaanden voor stal-

ling van caravans e.d.

Na dit onderhoud met de burge-
meester werd ik opgebeld door Hei-
neken Bierbrouwerij, daar de bur-
gemeester hun verklaard had, dat
de plannen heel aardig waren, maar
dat de heer Sindram de eigenaar
niet was, zodat het overleggen van
mijn voorlopig koopcontract nood-

,WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Wie was d'r zaeterdag
nou aigeluk de luilak?"

zakelijk was. De burgemeester was
van de verkoop, in maart 1963, ech-
ter wel op de hoogte.
Naar aanleiding van deze merk-

waardige gang van zaken heb ik de
burgemeester om een onderhoud
verzocht. Tijdens dit onderhoud
sprak de burgemeester zijn grote

verontwaardiging erover uit, dat dit

gebouw, mede met goedkeuring
van Gedeputeerde Staten en de
Kroon, verkocht was aan een parti-

culier, daar dit gebouw aan de ge-

meente Zandvoort toekwam en of ik

bereid was dit gebouw aan de ge-
meente te verkopen.
Ik heb hem uiteengezet, dat ik met

mijn vrij beroep moest zorgen voor
mün oude dag, dit dit gebouw was
aangekocht voor een belegging op
lange termijn, dat ik met geld op-
nieuw voor het probleem van be-
legging zou komen te staan en met
dit object nu volkomen tevreden
was.

Hij deed mij toen een voorstel

dit gebouw te ruilen tegen bouw-
grond in Plan Zuid, hetgeen ik

eveneens van de hand wees, daar
ik in het gebouw meer toekomst
zag.

In november 1963 kreeg ik con-

tact met de heer M. Cerni te Zand-
voort, die in eerste instantie door
Heineken Bierbrouwerij als exploi-

tant was aangezocht en nu zelfstan-

dig met mij een huurcontract wilde
afsluiten. De overeenkomst kwam
begin december 1963 tot stand.

Half december 1963 had ik weder-
om een onderhoud met de burge-
meester, ditmaal op zijn verzoek.

Ten aanzien van do exploitatieplan-

nen van Heineken Bierbrouwerij

beweerde hij nooit met deze mensen
gesproken te hebben. Over het be-

schikbaar stellen tijdens de winter-

maanden voor sportdoeleinden en
mijn, daarover reeds plaatsgevon-

den, gesprek met de, toen bestaande,

sporthalcommissie antwoordde hij:

„Ach, deze mensen hebben geen

geld, aan sport is niets te verdie-

nen"! Hij opperde het idee mij eens

in contact te brengen met de direc-

teur van de Exploitatie Maatschap-
pij Zandvoort, die de, te bouwen
pier, zou gaan exploiteren.

Op mijn mededeling, dat ik reeds

een huurcontract met de heer Cerni

had aangegaan, deelde hij mij mede
dat een toekomstig exploitant met
heel wat beters uit de bus moest
komen, dan Heineken Bierbrouwe-

rij (en hij had doze mensen nooit

gesproken!) wilde hij ooit een ver-

gunning geven.
Op 15 maart 1965 verzocht de heer

Cerni mij of ik hem van zijn con-

tractuele verplichtingen wilde ont-

slaan, daar hij, met de enkele ver-

gunning voor een midget golfbaan,

zijn voorgenomen exploitatie niet

rendabel kon maken, aan welk ver-

zoek door mij direct werd voldaan.

Op 26 maart j.1. is door mij deze

zaak in de openbaarheid gebracht

door het plaatsen van een adver-

tentie in de Zandvoortsc bladen.

Na het daarvoor verkregen contact

met vertegenwoordigers uit Sport-

en Onderwijskringen is een werk-
commissio ontstaan

Op 15 april j.1., had ik, op mijn
verzoek, een onderhoud met de wet-

houder de heer A. Kerkman, ik heb
hem myn plannen uiteengezet en

in eerste instantie de vraag gesteld

of het afwijzen van iedere vergun-

ning verband hield met het feit,

dat het college van B. en W. meent,

dat het gebouw aan de gemeente

toekomt.
De heer Kerkman deelde mü mede

dat h« zich van de, indertijd plaats-

gevonden, verkoop van de P.E.N,

loods geheel op de hoogte had ge-

steld. Hü had inzage gekregen van
alle archiefstukken van Gedepu-
teerde Staten, hem was gebleken,

dat de verkoop op behooriyke wtfze

was toegegaan en 'Jat door een fout

van een lid van het gemeentebe-

stuur het gebouw aan de gemeente
was ontgaan. H« verklaarde my
tevens, dat de gemeente nu geen

enkel belang meer had bü dit ge-

bouw.
Nadat ik hem mijn gecombineer-

de plan sport- en amusementshal
en het oordcel van de Nederlandse
Sport Federatie had meegedeeld,

heb ik hem gevraagd of het mis-

schien verstandiger zou z\jn met het

aanvragen van een vergunning te

wachten tot volgend jaar, dit in

verband met het vertrek van de hui-

dige burgemeester in mei 196G.

Deze behoefde dan m.i. zyn ge-

zicht niet te verliezen na zgn stel-

lige uitlatingen in de raadsvergade-
ring van 30 maart j.1., kort samen-
gevat: „De verenigingen zullen niets >

hebben aan dit volmaakt onbruik-

baar bouwsel, het is een waardeloze
aanbieding, aankleding van dit ge-

bouw zal zeker tonnen kosten".

De heer Kerkman zei mü, dat ik
hierop niet moest wachten, want
dat het college van B. en W. de
zaak dan opnieuw zou bekijken en
mogelijk tot een ander standpunt

zou komen, indien de belangen van
de bevolking van meer gewicht
zouden zijn, dan de aangevoerde
bezwaren.
Op 24 april j.1., is door mij daarop

een aanvrage tot vergunning inge-

diend.
Op 29 april j.1., is de werkcom-

missie „Sporthal Zandvoort" bijeen

geweest. Men achtte het noodzake-
lijk een Stichting „Sporthal Zand-
voort" in het leven te roepen.

Een uitnodiging om hierin een
vertegenwoordiger aan te wijzen is

op 1 mei j.1. verzonden aan:

1. Gcmeentebestuui v. Zandvoort
2. Gymnastiekvereniging „O.S.S."

3. R.K. Sportver. „T.Z.B."

4. Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
5. Zandvoortse Politie Sportver.

6. Z.K.C. „Zandv. Korfbalclub"

7. Tafeltennisver. „Shot"

8. Zandv. Hockeyclub „Z.H.C"
9. Tennisclub „Zandvoort"

10. Ned. Ski Ver., afd. Zandvoort
11. Stichting voor Chr. Onderwijs

Naar aanleiding van de, aan U
bekende, moeilijkheden, waarin de

Zandvoortse verenigingen zich be-

vinden, heb ik een schrijven gericht

tot do wethouder Mevrouw C. Stem-
ler-Tjaden.
Op 10 mei j.1., ontving ik antwoord

van het college van B. en W. op

mijn ingediende aanvrage, weder-

om met negatief resultaat.

Op 12 mei j.1., kwam mij ter ore,

dat op de vergadering van de

Stichting „Touring Zandvoort", ge-

houden op 11 mei j.1., de burge-

meester op vragen van de sport-

vertegenwoordigers in deze Stich-

ting, als zijn mening gaf, dat al

deze plannen en aanbiedingen van
de heer Sindram voortkomen uit zijn

eigen belangen en dat hij via sport-

verenigingen een weg ziet zichzelf

te verrijken. Misschien is het daar-

om goed, dat ik hier uiteenzet, wat
ik ook in het werkcomité heb ver-

klaard: de Stichting .Sporthal Zand-
voort", samengesteld, zoals hierbo-

ven uiteen is gezet, kan een rente-

loze lening aangaan bij • de Nederl.

Sport Federatie. Dit bedrag is be-

nodigd om de loods als sporthal in

te richten, ik zal de Stichting een

schuldbekentenis afgeven voor het

bedrag, dat nodig is voor de ver-

bouwing van de hal,- zodat de Stich-

ting geen enkel financieel risico

loopt en op tijd haar verplichtingen

aan de Nederl. Sport Federatie kan
voldoen.
De Stichting krijgt van mij een.

contract voor de komende 10 jaar

gratis gebruik van deze sporthal

voor de periode van 1 oktober tot

1 mei.
De waardevermeerdering, die hel

gebouw, door deze verbouwing on-

dergaat, betaal ik dus zelf en ver-

krijg ik dus niet over de ruggen
van de sportverenigingen.
Het onderhoud van het gebouw,

de vaste lasten en de afbetalingen

aan de Stichting kunnen door mij

voldaan worden uit de huurop-
brengst van een amusementsexploi-
tatie in de zomermaanden, vandaar
de koppeling.

Nu vraag ik U in gemoede, is het

een schande om in een badplaats

als Zandvoort een vergunning te

vragen voor een amusementsgele-
genheid? Let wel, ik vraag geen
vergunning voor een „behendig-
heidsspel", geen striptease, geen
nachtvergunning, alleen datgene,

wat redelijkerwijze aan iedereen

wordt gegeven en waarvan men be-
weert, dat hier grote behoefte aan
bestaat.

Uit de bijlagen, gevoegd bij dit

schrijven kent U de bezwaren van
het college van B. en W., ik maak
U erop attent, dat het bezwaar van
verstoring van de rust met name
in de avond- en nachtelijke uren
toch niet opgaat voor de dagexploi-
tatie-aanvrage van de heer Cerni
d.d. 18 februari 1965, welke ook
werd afgewezen.
Daarenboven wordt deze rust in

het seizoen permanent verstoord
door het lawaai pp het circuit.

Tevens wijs ik U erop, dat deze
hal ± 200 M verwijderd ligt van de
gereserveerde grond, waar men het
amusementscentrum rond de pier

denkt te bouwen.
Doordenkend vraagt men zich af

of misschien persoonlijke belangen
in dit pierplan zo groot zijn, dat
men voor de loods iedere vergun-
ning voor amusementsexploitatie
weigert uit het oogpunt van con-
currentie, zelfs met volkomen voor-
bijgaan aan de belangen van de be-
volking, in casu de sportverenigin-
gen en de culturele verenigingen.
De caravan bewoners bezoeken

Zandvoort en speciaal „De Zeereep"
beslist niet om rust te verkrijgen,

deze mensen zoeken vertier.

Een amusementsexploitatie in de
loods kan zelfs op geen enkele wij-

ze hinderlijk zijn, indien de gemeen-
te toestemming zou geven tot het
aanbrengen van een brede houten
trap van de van Lennepweg naar
het, voor de loods gelegen, terrein;

welke toegang ook gebruikt kan
worden voor te houden nationale

en internationale zaalsportwedstrij-
den.
Het dienen van de sportbelangen

is oorspronkelijk een gedachte van
de heer Tates, overgenomen door

Heineken Bierbrouwerij en de heer
Cerni.
Dat ik dit nu voorop heb gesteld,

is inderdaad gedaan om de publieke
opinie wakker te schudden.
Gaarne zag ik van U, leden van

de gemeenteraad, op Uw vergade-
ring van 22 juni a.s., een duidelijke
uitspraak of genoemde bezwaren
tegen een 5 maanden durende amu-
sementsexploitatie ook voor t) van
groter belang zijn dan de ontspan-
ning en de vreugde, die de leden
van de sport- en culturele vereni-
gingen, in totaal ± 3500 inwoners,
aan de 7 maanden durende sport-
halexploitatie kunnen beleven.
Langer wachten op een uitspraak

acht ik, gezien de, in de afgelopen
weken wederom plaatsgevonden
vernieling door de jeugd niet lan-
ger verantwoord en bij geen posi-
tieve uitspraak zal ik genoodzaakt
zijn het gebouw een andere bestem-
ming te geven.

Hoogachtend, Sindram
Tot zover de heer Sindram, en

nu maar afwachten hoe ons college
en onze raadsleden op een en an-
der zullen reageren. Red.

Auto huren

I Df
- per dag

Model '64 en '65.

Taunus, Simca, V.W. de Lux*

DE SCHELP
TEL. 4781

^heren haar-
" verzorger

TAHWiMx>k<
Diaconiehuisstra-at 24 - Tel. 3874

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maanden

juni en juli

iedere avond

Het populaire
Dans- en Showkwintet

Ger Dijkshoorn

U kunt toch ook rekenen en
;;' vergelijken !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en gehaald bij

CHEM. WASSERIJ i-n

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEI„. 2653

Ook voor stoppagc

Beier slaagt

U bij

„'t IhteeUut"
Stationsplein 15 - Xelef. 3346

voor:

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

Bodega Petrovitch - Kerkstraat

Maandag 1 4 juni a.s.

efoecfoMaviócli 3~eótivcil
met 5 topsolislen. Aanvang 9.30 uur

Originele Joegoslavische folklore

Uniek in Zandvoort!

Bodega Petrovitch - Kerkstraat

Badhoid Het nieuwste hotel aan de kust.

Boulevard Pauluu Loot 1 - Tel. 4941

Iedere avond in de BAR vanaf 20 30 uur

Bierkelder: WIM BOS
met zingende bediening

Dolf Driessen - Corry Vrooms - Lia Bijlmer

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld f 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

Y' '
- "PHILIPS TELEVISIE-SERVICE

Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 180, ƒ 99,-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Dranken bestellen? OAfiO
Brokmeier bellen! L\)\)L

S.v.p. vroegtijdig voor Vaderdag!

/-, -">- ,» !

1/oóc de nieuwste

fnödeltafi&ds
modellen '64-'65

SALON DE COIFFURE

«tfa04tM>»
Haltestraat 63 - Telef. 2214

VOOR

TAPBFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L. Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 259G - 3759

r

'Maandags gesloten.

Ga over op aardgas-

centrale verwarming

/TECHNISCH WERK*
Th'orbeckestraat 19, tel. 3270

HOTEL SOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van 11 t.m. 18 juni
iedere avond 8.30 uur:

Het orkest

Lele Paverani
*

in ons internationals onbaret
en variété-programma o.a.:

van 11-15 juni:

Francis en Julia
danspaar

Trio Costa Brava
Spaanse zang

Vanaf 16 juni:

Roney Biancas
Jongleur

•
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

V J



WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Dè speciaalzaak in \vQnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wijnaanbiedingen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

DE NIEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
„ ZUINIGER. PROBEER MAAR»

Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van

de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt
nog meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die
grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit. - (^iffiZLs'

KiAkïJlL^^.'J.

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.

Bij feest of partij,

LEFFERTS dranken crbg!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

bruining
en bescherming

PiGmaderm f2.95

Prima verzorgde gerechten

tovens

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3 Telef. 2129

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor aile

verzekeringen

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

WILHELMINASCHOOL
Geslaagd, voor het toelatings-

examen van het gymnasium: Jan
Evert Kerkman en René Wagenaar,
beide met lof. Voor het Coornhert-
lyceum: Els Valk en voor het Chr.
lyceum: Jaap Berkenbosch, Erly
Egas, Georgc Faber, Christa Meyer,
Titia de Ru en Remy Smitshuyzen.
Alle leerlingen die .het examen heb-
ben afgelegd, zijn geslaagd.

BEATRIXSCHOOL
Geslaagd voor het Chr. lyceum:

Bea van den Berg, Henik Buss, Wim
Keur en Wieke Terpstra.

PANTOFFELS vAN

GROTE KROCHT
Ook voor Uw reparatie!

Vaderdag!
Geef vader een goed stuk gereedschap.

Do givotste sortering vindt U bij de

,V, IJzerhandel

„Zandvoort
1il

Swaluëstraat 9 Telefoon 2418

ALLE TUINBENODIGDHEDEN
KOELKASTEN - VERFWAREN - BUITENBIJTS

Sleutel bijmalcen, klaar terwijl U wacht!

Voor nog geen honderd gulden

een 1 pers.

complete slaapkamer
Bestaande uit: Ledikant mot voetbord, nacht-
kastje, tafeltje en sioel. In rood en blauw

f 99,75
Beddenspeciaalzaak Fa. KEMPER

HALTESTRAAT 21 - ZANDVOORT - TEL. 2119

i \mtmm0tmAm0m****immA0mmm*mmiim*m>0mmA**mmi

Kostelijke autoraces

Dit was autorensport op hel hoog-
ste niveau, zoals we die 2de Pink-
sterdag j.I. op ons circuit, tijdens de
op voortreffelijke wijze door de
N.A.V. georganiseerde races hebben
gezien. Autorensport met een span-
ning en sensatie, zoals we die tot

nu toe op het Zandvoortse circuit

nog niet hebben meegemaakt.
We bedoelen dan het spectaculaire

onderdeel van dit raceprogramma,
het adembenemend gevecht tussen
Oskamp, Koster en onze plaatse-
lijke coureur Wim Loos, de eerste

in een Alfa Romeo Giulia (klasse

1300-1600 cc.) de beide laatsten in een
volkomen gelijkwaardige wagen,
een B.M.W. 1800 Tisa. En het bloed
kruipt nu eenmaal waar het niet

gaan kan: volgens ons had Wim
Loos deze race - al werd hij num-
mer één in z'n klasse - kunnen win-
nen, want een werkelijke bedrei-
gig vormde Oskamp voor hem niet

vóór Koster door Cardanbreuk in

de 14de van de 16 ronden na het
uitkomen van de Tarzanbocht
kwam stil te staan. Weliswaar kon
Loos zich geen enkele onregelmatig-
heid permiteren met de vlak achter

hem voortrazende Oskamp, doch
vermoedelijk is neiveusiteit in de
laatste ronde er oorzaak van gewor-
den, dat hij de Utrechtenaar toen
moest laten passeren, zodat hij met
een verschil van slechts ruim één
seconde over de eindstreep kwam.
Dit neemt niet weg, dat onze Wim
in zijn klasse bovenaan staat in het
puntental; voor het Nederlands kam-
pioenschap voor toerwagens. Hij

verzamelde er tot nu toe 15, gevolgd
door Vetter met 12 en Koster met
9 punten. Opnieuw heeft hij zich

doen kennen als een meesterlijk

coureur, waarvan, we zeiden dit

reeds meerdere malen nog grote

dingen te verwachten zijn. Het was
dit trio, dat het publiek keer op
keer in extase bracht door het
prachtige gevecht, dat zich ronde
na ronde voor onze ogen afspeelde.

Men kwam als één man enthousiast
overeind van z'n zitplaats om toch
vooral maar niets te missen van dit

ongelofelijk knappe rijden. Dat ten-
slotte Oskamp voor de betoonde
grote koelbloedigheid, zuivere be-
rekening en vrijwel feilloze stuur-
manskunst het goud ontving, ver-
bonden aan de Coupe Roosdorp, die
jaarlijks door de journalisten-jury

wordt toegekend, was daarbij vol-

komen verdiend, daar Oskamp ook
hier weer een coureur bleek van
het zuiverste ras.

Dat Wim Loos .,the coming man"
zal zijn in de autorensport, bewees
hij opnieuw in de niet minder span-
nend verlopen race tussen de elf

formule Vee-wagons. Leuke, gelijk-

waardige racewagentjes, voorzien
van een slechts licht opgevoerde
Volkswagen-motor, waarbij om de
wagens geloot wend en waarbij hij

met slechts gering verschil als derde
over de eindstreep ging.

Ook de overige vier races brach-
ten veel spanning en af en toe sen-
satie, maar de grote verrassing werd
toch de hierboven omschreven derde
race, die van een gehalte werd,
zoals op ons circuit nog niet werd
meegemaakt. Fraai weer begunstig-
de deze wedstrijden die door circa
dertigduizend belangstellenden wer-
den bijgewoond. Geen enkel onge-
val van betekenis bracht een dom-
per op deze wedstrijdmiddag, die

tot een der allerbeste ging behoren
van de laatste jaren en uitmuntte
door een voorbeeldige organisatie,

zodat stipt op tijd voor elke nieuwe
race de startvlag viel, en van welke
race wij hioronde'* de voornaamste
uitslagen laten volgen:

Eerste races: 16 ronden, totaal

C7,2 km. toerwagens tot 700 cc:
1 Koster met B.M.W. 700 CS 33 min.
34.1 sec. (gem. 118.262 km. u); 2 Ge-
rard van Lennep met Stcyer Daim-
ler Puch. Toerwagens 700-850 cc.

1 Jonker met DKW Jr. 33.144 (gem.
121.098 km. u); 2 Frederikse met
DKW Jr.

Tweede races: 10 ronden, totaal

41,93 km. Vrije formule wagens:
1 Maasland met Lotus 27, 18.18,6

(gem. 137,4 Ion. u); 2 De Kruyff met
Elva Formule Junior.
Derde race: 16 ronden totaal

67.2 km. Toerwagens 1300-1600 cc.

1 Oskamp met Alfa Romeo Giulia,
31.21.2 (gem. 128.384 km. u) 2 Chio-
takis met Ford Cortina. Toerwa-
gens klasse 1600-2000 cc. 1 Loos
met BMW 1800 Tisa 31.22,4 (gem.
128,302 km. u); 2 Vetter met Lancia
Flavia Zagato.
Vierde races: 18 ronden 75,47

km. Gran Turismowagons tot 1300
cc.: 1 van Dooren met Lotus Elite,

35.45,9 (gem. 126.613 km. ); 2. Van
der Leden met Alfa Romeo Giulictta

Gran Turismowagens boven 1300 cc.

1 Ruska met Porsche Carrera 35.35,1

(gem. 127,253 km. u) ; 2 Jansen met
Porsche 912.

Vijfde races: 10 ronden totaal

41,93 km. Formule Vee-renwagens:
1 Gijs van Lennep 20.30,4 (gem. 122,

681 km. u) 2. Evert Jan Groen:
3 Wim Loos. Snelste ronde: Groen
in 2.00,6 (gem. 122,681 km. u).

Zesde races: 16 ronden totaal

67.2 km. Toerwagens 850-1000 cc:

1 Ed Swart met Fiat Abart 1000,

33,44,8 (gem. 119,279 km. u), 2 Jan
van Osch met Fiat Abarth 1000.

Toerwagens 1000-1300 cc. 1 Wil-
son (VS) met Morris Cooper S
32.06.6 (gem. 125036 km. u) 2 Klaas
Nierop met Morris Cooper S.

Slanden Nederlandse Kampioen-
schappen voor toerwagens: Klasse
tot 700 cc: 1 Koster 17 punten, 2

Van Lennep 12. Klasse 700-850 cc.

1 Vedor 15 pt. 2 Van Ede 12. Klasse
850-1000 cc. 1 Van der Feer 14 pt.

Klasse 1000-1300 cc. 1 Wilson 15 pt.

Klasse 1600-2000 cc: 1 Loos 15 pt.

2 Vetter 12 pt. K.

Bü feest of partij,

LEFFERTS dranken crbtf!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

MIDGET GOLFBAAN GEOPEND
In aanwezigheid van wethouder

Mevrouw C. Stemler-Tjaden, de di-

recteur van stichting „Touring
Zandvoort", de heer J. B. Th. Hu-
genholtz, de onderdirecteur en de
hoofdopzichter van Publieke wer-
ken, de heren Wit en Aay en zeer

vele belangstellenden, heeft de bur-
gemeester van Zandvoort, Mr. H.

M. van Fenema zaterdagmorgen j.1.

de nieuwe Midget golfbaan in het
Vüverpark officieel geopend.

De eigenaar de heer P. W. Pijpe-

link verwelkomde de aanwezigen,
schetste de beweegredenen die hem
hadden bewogen deze baan in Zand-
voort te openen en bracht dank aan
gemeetebestuur en de dienst .van
Publieke werken voor de grote me-
dewerking bij de bouw van deze

baan ondervonden.
De burgemeester wees er daarna

op, dat het een van de aardigste

dingen is, iets te ontdekken, wat je

van tevoren niet wist. De verras-

sing is dan des te groter en dat is

ongetwijfeld hier het geval, want
spreker meende, dat dit object, bij-

zonder mooi gelegen temidden van
het natuurschoon, veel charme be-
zit. Dankbaar betoonde Mr. van
Fenema zich voor dit initiatief. Dat
de eigenaar ruim een kwart eeuw
voor de K.L.M, in de lucht was,
verklaart waarschijnlijk de wijde
blik, die hij hier heeft getoond. In

acht weken kwam een fraai ont-

spannings-object tot stand en ont-

stond vlak naast het circuit een
oase van rust. Spreker toonde een
groot vertrouwen in dit bedrijf, dat

het in Zandvoort zeker zal doen en
wenste de eigenaar veel succes.

Door het verrichten van de eerste

afslag verklaarde spreker de baan
hierna voor geopend.
Inderdaad betekent de opening

van deze baan een fraaie aanwinst
voor het wat recreatie betreft nog
niet gul bedeelde Zandvoort. De
aanleg is bijzonder mooi uitgevoerd
en maakt vooral 's avonds met de
verschillend gekleurde verlichting
een feeërieke en enigzins Walt Dys-
ney-achtige indruk. De banen wer-
den omlijst met bloemen en planten
welke beplanting nog verder zal

worden uitgebreid. Banken op hel
terrein noden tot een zitje, terwijl

een smaakvol ingericht directie-ge-

bouwtje het geheel completeert.
Wij wensen de energieke eigenaar

veel succes bij de exploitatie, iets

waaraan wij overigens niet twijfe-

len, want reeds direct was de be-
langstelling ervoor zeer groot. K.



RADIO EN TELEVIS
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken

WASAUTOMATEN

8 y(. f»" I 1 E? Burg. Engel bertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

Het grote succes

* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

f. 5.750.- 4 cil., 1221 cc, 55 pk, topsnelheid 130 km/u.

N.V. Autobedrijf Van Yperen
Zandvoort - Parallelweg 34 - Telef. 2391

Adverteren

doet

verkopen!

Brood- en banketbakkerij

R. VAN DER WERFF
Tolweg 6, tel. 5001, vraagt

net WINKELMEISJE

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"
te Zandvoort

Uitnodiging tot de

Jaarvergadering
op VRIJDAG 18 JUNI 1965, 's avonds

8 uur, in het GEMEENSCHAPSHUIS
(Oosterstraat).

Agenda:

1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen vorige vergadering.

3. Ingekomen stukken.

4. Jaarverslag secretaris.

5. Jaarverslag penningmeester.

-6. Bestuursverkdezing. Aftredend zijn: W. Bos-
man; A. J. v.d. Moolen; D. van Dijk en D.
van Duyn, welke zich herkiesbaar stellen.

.7. Voorstel tot de bouw van vijf eengezins-
" woningen," de~aankoop van de "hierVöór" be-

'

nodigde bouwgrond en geldlening.

8. ^Bespreking verdere bouwplannen.

9. Rondvraag en sluiting.

"De jaarrekening 1964 is ter inzage verkrijgbaar
ten kantore Noordorstraat 1, op dinsdagavond
van 7.30 tot 8 uur en donderdagmorgen van
10-12 uur.

De secretaris: D. VAN DIJK,
Dr. C. A. Gerkestraat 22.

Zondag 20 juni

Vaderdag!
Verras vader met vaste plan-
ten voor zijn tuin of bloem-
bakken!

Ook een mooie KAMERPLANT is een altijd

welkom en zeer gewaardeerd geschenk!

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij bieden ze U in vele variëteiten I

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prys en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Heden geopend:
Het nieuwe modern': restaurant

CARMEL O.R.T.
HALTESTRAAT 75 - TELEFOON 2908

Terrassen aanwezig '

Billijke prijzen. Prettige bediening.

Gaarne nodigen wij U uit tot een bezoek!

E. ROSENBERG

Hotel Bodamer
Hogeweg 42 Telefoon 2313

vraagt voor direct:

kamer-werkmeisje

Grote sortering

ZONNEBRILLEN
POLAROID
ZONNEBRILLEN
BRILMONTUREN
BRILETUI's
LEESGLAZEN

VELDKIJKERS
PRISMA KIJKERS
ZAKMESSEN
NAGELKNIPPERS
THERMOMETERS
BAROMETERS

Een

NIEUW
horloge is een pracht

CADEAU!
Oók voor Vaderdag!

Zie de geweldige

collectie bij Uw
HORLOGER

C. WaatrUrfy
Kostverlorenstraat G8 - Telef. 2071

Service èn dicht bij huis!

1 O jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens ztfn ALL RISK verzekerd!

Dr. Sohaepmanstraat 1, (hoek Bredcrodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

de

BEZOEKT

Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid ! Sfeer

!

De nieuwste speel-automaten

20 juni vaderdag
Geef vader een goede
ZONNEBRIL of POLAROID ZONNEBRIL

of een zonnebril op sterkte van vaders
bestaande bril.

Opticien A.G.SLINGER
Gedipl. Opticien

Optiek - Staalwaren - Hoortocstellen

GROTE KROCHT 20a - TELEFOON 4395

Erkend leverancier alle ziekenfondsen.
Service-adres GEERVLIET N.V.

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

't is weer lente... tijd voor

een nieuwe fiets

!

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

Jac. Versteege & Zonen
jPakveldstraat 21 Telefoon 2323

Wij hebben een pracht collectie veilige nieuwe fietsen

voor u klaar staan maak eens een gratis proefrit!

voor ¥aderdag!
Camping Gaz Kooktoestellen, Tentverlichting,

Straallampon

LUCHTBEDDEN v.a. ƒ 20,90

Slaapzakken, ligbi-ddnn, Stretchers,windschermen

Overhemden, Weekenders, div. Shirts
ZOMERPANTALONS, SPIJKERBROEKEN

Sokken, anklcts in wol, Holanca en Aslralon

Nylon en Helanca badshorts, Strand kombinaties

Sporthuis

„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 Telef. 2131

Vaderdag sigarendag!
Wilt dan wel bedenken
Botman heeft 'n enorme keus
In vaderdag-geschenken!

SIGARENIVIAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdschr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 c; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot / 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wy ztfn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (by
geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

20 JUNI

VADERDAG
Verras vader met „iets goeds".

Wij brengen U een keur van geschenken!

(Geschenken, fijn om te teven, maar
nog .fijner om te ontvangen!).

Overhemden

Weekendshirts

Polo-shirts

Anklets en sokken

Zakdoeken

Pyama's

Badjassen

enz. enz.

Wipt U even bij ons binnen en uw
„geschenk"problemcn zijn opgelost!

Anth. Bakels N.V.
Sinds 1874

KERKSTRAAT 29-31 - TELEFOON 2513

Oecumenisch Contact Zandvoort

1e Zomeravondbijeenkomst
op WOENSDAG 16 JUNI, aanvang 20 um-
in de Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein.

Declamatie HenkSchaer
met APOCALYPSE (Openbaring van Jo-
hannes, laatste Bijbelboek).

Vrije toegang. Allen welkom.

Zondag 20 juni: Vaderdag
AFTER SHAVE LOTIONS
HEREN EAU DE COLOGNE
HEREN ZEEP - HAARLOTIONS
HEREN TOILETTASSEN
PERSONEN-SCHALEN enz. enz.

DROGISTERIJ- ROHWMANPARFUMERIE DW W WV B
T
I /\ B^

Gediplomeerd drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Zandvoorts enige volledige
rijschool

Mercedes - NSU Prinz IV - DAF
Opel Vrachtwagen - Vespa scooter

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

"une^ergSCdTn Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150



Alleen bij Albert Heijn

rlag'

.fles-W69 Appelsap
100
gr. .Hepen 3 88

grote fles

'JSieF & pullen of TT flesjes 1

ofarliamworst
dikke plakken om te bakken

gramJtV

HELE

Stam Hijst
droogkokend mpm ^
pak 58 num pak!•"

Zaanse

Zaanse Korstjes

Ce.derse 100 gram79 VCPSCRö01121)0*81^ 1?T

doos is st. 59 Sóepballefjes 3^^ SS
30 Braadkip;' kwaliteit per 500 gr. I?9

Aan iedereen die van plan is een bungalowtent te kopen

Vóór u een tent aanschaft, vraag in een AH-win-
kel eerst de folder PMC-Camping '65. De PMC
biedt u 6 typen Chateau Bleu-tenten; van luxe
dubbeldaks-shelter tot 8 persoons bungalowtent.

MET30°/o CLÜBK0RTING!

CeIstofluIers
P
Si5stuks l?5

Abrikozenjam
Macaroni
Limonadesiroop

huishoud I IQFCM
pot • «F

_ 500 gram TC«F
fles

0.6 Itr
SINAASAPPEL

Kom ook naar

Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wy roden elke dag1 in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPLEIN 18

<J»^ <3><<$«^<$>^*
| CADEAUX

\
voor Vaderdag!

A AUTOBORSTELS v.a ƒ12,75 ^" HANDRADIO's alle merken en prijzen

4b vanaf f 17,50 m
a ELECTR. SCHEERAPPARATEN, o.a. iw Phili-Shave, Braun, Remington v.a./39,50& PHILI-SHAVE TONDEUSE ƒ 7,50 m
a ZAKLANTAARNS, v.a ƒ 1,75 ^

AUTOPECHLAMPEN v.a ƒ 4,50

^ BUREAULAMPEN v.a ƒ 6,95 ^a LIGSTOELEN, diverse prijzen v.a. f 9,95 a
X VISSTOELTJE ƒ 4,25

^ ELECTR. BROODROOSTER .... ƒ27,50 +
A, enz. enz.

A U slaagt bij ons altijd!

V Doet Uw inkopen bij de

Fa. Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telefoon 2793

v , ;' ''^déAf 'slaagt U!

; v! ,;/|Kbsiverlórehstraat 49
;;

; Zandvoort Tel. 4492

20 juni vaderdag
WAT ZIJN DE VERLANGENS VAN VADER?

We weten het niet altijd, maar een haarlotion,

after shave of goede brillantine komt steeds
van pas. Of als vader zich nog ouderwets
scheert (electrisch) hebben ,wij een keur van
SCHEERAPPARATEN, zoals Gillette (met 9

mogelijkheden), Eversharp en Pal.

Schoner, gladder, prettiger.

Verder verkrijgbaar: Zeep, lipstick, crème, par-
fums, deoderant en een uitgebreide collectie

ZONNEBRANDARTIKELEN.

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.

pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.

pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

H. L. HILARIDES
TANDARTS
Tolweg 2

Afwezig
van donderdag: 10 juni
tot maandag 5 juli.

Waarn. alleen voor spoed-
gevallen do Zandvoortse

collega-tandartsen.

Zr. A. M. Stiphout

Afwezig
van 14 t.m. 30 juni.

Waarn.: Zr. A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, Tel. 2791

WFXXfFSi
Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 19S4 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

Hotel-pension „LAMMï"
Hogeweg 34 - Tel. 3466
Vraagt wegens teleurstel-

ling zo spoedig mogelijk
NET MEISJE, niet onder
18 jaar voor alle voork.
werkz.h. Hoog loon, plus

verval. Event. intern.

GEVRAAGD WINKEL-
MEISJE.. Sigarenmagazijn
A. Dorsman, Kerkstr. 12,

.Telefoon 3514

TE KOOP wegens vertrek
nieuwe groot beeld tele-

visie, merk Arena met
'klankbuis-opdraaiwielen,
nieuwprijs ƒ 1295,- voor

f 1000,-. Badhotel flat 25,

Zandvoort.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62

et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

TE KOOP: z.g.a.n. MEIS-
JESFIETS, leeft. 5-8 jaar.

Thorbeckestr. 44, tel. 3519.

TE KOOP: Nest POEDELS
(middel) 6 w. oud (ras).

Haarl.straat 21, Tel. 4233.

GEVR.: Flinke WERK-
STER enkele ochtenden
in de week. Laverman,
Thorbeckestr. 16, Tel. 2010

THUISWERK gevraagd:
type- en administratie-
werk. Brieven onder no.
5-5 bureau van dit blad.

Vraag het aan Uw, moeder!
Ja zelfs Uw grootmoeder
zal U raden een Velo was-
machine ze kopen met zijn

65 jaar ervaring. Vertrouw
op hun advies, zij hebben
ondervinding. Ook U zult
tevreden zijn met zo'n
mooie solide Velo Combi-
natie, vanaf ƒ498,—

.

Vraagt gratis een demon-
stratie bij U thuis. Bel

even naar de
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

. of
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

STOELENJONGEN
GEVRAAGD. Tent 9.

HUUR EEN KOELKAST
van ƒ12,75 per maand, zon-
de'- vooruitbetaling, met
recht van koop. Vandaag
oesteld, morgen bij u thuis?
Bel dan vóór 6 uur 020 -

249767 en 's avonds 02964-
18664.

ENIGE WOLLEN
SMYRNA
VLOERKLEDEN

door groothandel op
Jaarbeurs gebruikt.

ƒ 150,- p.st. Grote maten
Niet van nieuw te

ónderscheiden.
Eventueel thuis te be-
zichtigen. Br. no. 15-5
bureau van dit blad.

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Korthof, Zuiderstr 13a

GEVRAAGD: heel of ged.
van huis (gemeubileerd)
Liefst half juli - half aug.
Br. m. pr.opg. en voll. inl.

H. van Dorp, v.d. Palm-
str. 51, Gouda, Tel. 1820-

7835.

WERKSTER GEVRAAGD
2 midd. p. week van 1-5 u.

ƒ 3,- per uur. Schiff, Kost-
vorlorenstraat 94, tel. 2607

Koop toch géén wasmachine
voordat U zo'n prachtige
VELO Combi vrijblijvend

thuis hebt laten demon-
streren. Dan pas wast U
met plezier. Bespreek een
demonstratie bij U thuis.

Uw oude wasmachine rui-

len wij nog steeds in.
.

Betaling in overleg.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

De Zeestraat-Apotheek
Zeestraat 71 - Telef. 3073

vraagt een MEISJE om te

helpen bij de verkoop en

het maken van recepten.

(Eventueel na de vakantie).

WIE WIL een schattig

jong POESJE hebben?
'Oosterparkstraat 64.

NAAIM ACH INE S
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Drayerstr. 12, Tel. 3751

TE KOOP: beklede strand-
wagen en matrasje, Van
Delft kinderwagen m. toe-

behoren. Brederodestr. 102,

Zandvoort. .

T.V. VERHUUR
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307

Burg. Beeckmanstraat 36.

Mahoni RANA VLET TE
KOOP. Telef. 4181.

DRS. J. DALMEIJER, ACCOUNTANT
VRAAGT EEN

assistent
voor hele of halve dagen.

Een goede boekhoudkundige kennis, is vereist.

Ervaring op een accountantskantoor strekt tot

aanbeveling.

Soll. te richten aan Dr. C. A. Gerkestraat 105

Voor direct gevraagd:
leerling of aank. smid
Smederij G. LOOS - Gasthuisplein 6, Tel. 3928

GEMEENTE GAS-
Zandvoort

EN WATERBEDRIJVEN

Gevraagd:
een tvpiste

Salariëring volgens schaal I (ƒ287,- - ƒ417,-)
per maand. Indiensttreding zo spoedig mogelijk,
uiterlijk 1 augustus 1965.

Schriftelijke sollicitaties vóór 20 juni aan Direk-

teur Gemeente-Bedrijven, Thorbeokestraat 27,

Zandvoort.

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstofferlng

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ 7,75 p. in.

ALUMINIUM ZONWERING v.a, ƒ 25,50 per m*
»'

SF GELDIG. IN DE WEEK VAN 9 TM 15 JUNI 1965 UZD

ELK 2e PAKJE de gruyter

GOMERKTHE
GOED
KOPER

500 GRAM DE GRUYTER

^'" JSmk^Ofo GOED
KOPER

ELK PAK

BIJ 3 VIERUNGPAKKEN DE GRUYTER

TREXOP of 3 pakken TREXOMATiC

ELK 2e POTJE de gruyter

.0PL0SK0FRE

PRIJS
+ GRATIS ZONNEZEGELj
WIN EEN VAKANTIE IN UW VAKANTIE I

P4^

WIN EEN VAKANTIE IN UW VAKANTIE
OF EEN VAN DE ANDERE PRACHTIGE PRIJZEN:

STUUR DE GRUYTER

'N ANSICHTKAART
GRATIS ZONNEZEGELS OM MEE TE DOEN,
OP VELE DE GRUYTER ARTIKELEN

« SCHEERAPPARAAT
GEEN SNOER. 1,5 V. BATTERIJ

VOOR GEMAKKELIJK SCHEREN IN AUTO EN TENT

IDEAAL ALS RESERVE-APPARAAT

'N WELKOM GESCHENK VOOR 'JUNIOR'

DROOM
PRIJS f.16,50

EXCL. BATTERIJ

TE BETALEN IN. 100 ZEGELS A 10 CENT + f.6,50

OF 165 ZEGELS

ALTIJD lOVo ECHTE KORTING OP ALLE DE GRUYTER ARTIKELEN

DE GRUYTER



G ClULfl
Tweede blad Zandvoorts Nieuwsblad;; 25e jaargang np.-48

Zandvoort niet ontevreden
Zandvoort is over de afgelopen

Pinksterdagen niet ontevreden.

Hoewel van een record-drukte geen
sprake was, zou men kunnen zeg-

gen dat elk zijn deel van de toch'*

grote toeloop van gasten heeft ge-

kregen.

Eerste" Pinksterdag waren dat
vrijwel uitsluitend de neringdoen-
den in het -dorp;" Een dreinerige
regen, later gevolgd door zware
mistbanken maakten! een verblijf
aan het strand vrijwel onmogelijk,
of althans verre van aangenaam,
terwijl dit tot gevolg had, dat het
dagbezoek vrijwel-., nihil was. Doch
reeds vrijdag, maar vooral zaterdag
was er een grote toeloop van gas-
ten zodat hotels en pensions tot de
laatste plaats bezet waren en ook
vele particulieren bij de verhuur
goede 'zaken maakten. Het meren-
deel van hen waren opnieuw de
Duitsers en zij brachten deze eerste
Pinksterdag door met winkelen en
het bezoeken van een eet- en drink-
gelegenheid,

, terwijl ook . in de
avonduren' dancings en andere sei-
zoenbedrijvën zeer druk werden, be-
zocht. Zaterdag bracht door het vrij

goede weer op het strand reeds veel
vertier, doch toen tweede Pinkster-
dag aanbrak met stralende zonne-

.

schijn, hetgeen de gehele dag het
geval bleef, werd op het strand,
wat men eerste Pinksterdag gemist
had, ruimschoots goed gemaakt.
Bovendien kwam deze dag het
dagbezoek op volle toeren. Trein en
bus voerden met vele extra dien-
sten ..duizenden bezoekers aan en
ook het gemotoriseerd verkeer
bracht een zeer grote drukte. Het
aantal in Zandvoort geparkeerde
wagens bereikte een ongekende
hoogte en op de parkeerterreinen
bleef geen plaatsje onbezet. Voor
een groot deel kwam deze vrijwel
onafgebroken file van auto's ook op
rekening van de gehouden auto-
races op het circuit, die .meer dan
dertigduizend bezoekers trokken.
De politie was echter op een en
ander -voorbereid en wist dank zij

een voortreffelijke organisatie een
vlotte aan- en afvoer te bewerkstel-
ligen, al konden opstoppingen en
lange file-vormjng af en . toe niet
worden voorkomen. Het gehele
'politie-apparaat, aangevuld met het"
vrijwel voltallige reserve-korps en
Rijkspolitie kwam hiervoor echter
in het geweer. Ongevallen van enige
betekenis deden zich nergens voor
en zo kan Zandvocrt terugzien op
Pinksterdagen, die zo goed als ieder-
een ten volle hebben tevreden ge-
steld, ook de beheerders van cara-
van- en tentenkampen, waar geen
plaats onbezet bleef en zelfs velen
moesten worden teleurgesteld.

BEZOEK-TELLING
OP 2DE PINKSTERDAG
Het gemeentebestuur van Zand-

voort heeft op 2de Pinksterdag bet
bezoek aan Zandvoort laten tellen.

Het officiële communiqué, over
deze telling uitgegeven, luidt als

volgt:
Terwijl op de 2de Pinksterdag des

middags ongeveer 30.000 bezoekers
genoten van het circuit-evenement,
bevolkten nog eens pl.m. 50.000 per-
sonen het Zandvoortse strand.
Dit blijkt uit de tellingen die op

die dag in Zandvoort zijn gehouden.
Het werd — buiten verwachting.

—

een echt zomerse topdag.
Tussen 8 uur 's morgens en 10

uur 's avonds bezochten 116.886
personen de badplaats. 85.000 daar-
van waren 's middags om 2 uur al

binnen de Zandvoortse grenzen.
Ruim 20.000 automobielen, 1600

motorfietsen, 8500 bromfietsen, 150
lijnbussen, 23 toeringcars en 7. extra
treinen brachten deze bezoekers aan.
Vóór 8 uur 's morgens stonden al

3500 automobielen op de openbare
weg geparkeerd, voor minstens 2/3

afkomstig uit het buitenland.
Gezien dit cijfer en mede gere-

kend naar de uurcijfers van binnen-
komende en uitgaande automobie-
len moeten zich omstreeks 2 uur
des middags 12.000 automobielen in

de gemeente hebben bevonden. De
parkeergelegenheden waren dan ook

overvol. Als steeds hadden de vroege
vogels de beste plaatsjes. ~

Het verkeer kwam wat laat in de
ochtend op gang, maar na 10 uur
stroomden per uur gemiddeld 2500
automobielen Zandvoort binnen;
tussen 11 en 13 uur 2000 bromfietsen
per uur. Tussen 11 en 12 uur kwa-
men 4000 personen per trein aan.
De beide volgende uren samen ruim
5000 personen.
In de ; afvoer van de voertuigen

traden weinig ernstige stagnaties op.
De meeste strandbezoekers waren
zo. verstandig dé terugtocht te aan-
vaarden vóór de races waren af-
gelopen. De afvoer was dus over een
groot aantal uren verspreid met als

top 3338 uitgaande automobielen
tussen 17 en 18 uur, n.1. 1341 via de
Zandvoortselaan en 1997 via de Bou-
levard. Men kan zeggen dat gedu-
rende de 2de Pinksterdag ruim
23.000 gemotoriseerde voertuigen
Zandvoort aandeden.
De trein bracht 12.590 bezoekers

mee, de bus pl.m. 6500, hetgeen voor
de N..Z.H.V.M. opnieuw 'een terug-
gang ten opzichte van de overige
vervoerssectoren betekende.
Ongeveer 65-70u;o van het totale

bezoek kwam ditmaal per automo-
biel. Bus en trein namen 16'/o voor
hun rekening, touringcar, motor-
fietsen, bromfietsen en rijwielen,

alsmede de wandelaars, die vooral
komende uit de richting Bloemen-
daal bij honderden " circuit- óf

strandwaarts gingen, het overige
percentage.

INZAMELING ,

NEDERLANDS ASTMA FONDS
Astma is, evenals vele andere

ziekten, een volksziekte. Uiteraard
zijn' er enorme sommen geld nodig
om dergelijke ziekten doeltreffend

te kunnen bestrijden. Het Neder-
lands Astma Fonds moet jaarlijks

over ongeveer ƒ 700.000,— kunnen
beschikken; hierin kan slechts voor
een zéér klein gedeelte • voorzien
worden door subsidies van rijk,

provincies en gemeenten. .

De afdeling Zandvoort van de
Vereniging tot Steun aan het Ne-
derlands Astma Fonds organiseert
daarom dit jaar wederom een in-

zameling ten bate van het Ned.
Astma Fonds. Het N.A.F, is, dé
overkoepelende organisatie op het
gebied van de astmabestrijding in

Nederland, waarbij astma in de
ruimste zin genomen moet worden.
Het Fonds houdt zich namelijk ook
bezig met de bestrijding van aan-
verwante ziekten zoals bronchitis.

De taken, die dit Fonds zich ge-'

steld heeft,' zijn: het bevorderen van
wetenschappelijk onderzoek naar
oorzaken en preventie, steun aan
astmacentra, persoonlijke hulp en
het stimuleren van sociaal-medische
zorg.

De huis-aan-tauis-collecte wordt
in Zandvoort gehouden van woens-
dag 16 juni tot en met zaterdag 19

juni a.s. Op zaterdag zal er tevens
een straatcollecte gehouden worden.
Zoals U weet heeft de collecte

vorig jaar, mede dank zij de enorme
inspanning van een relatief gering
aantal enthousiaste collectanten, een
record-bedrag opgeleverd. Wij wil-
len U opwekken, om ook dit jaar
met gulle hand te geven, zodat
Zandvoort weer trots -op de op-
brengst kan zijn.

Ook zullen onze collectanten U
gaarne als lid of donateur van de
Vereniging tot Steun aan het Neder-
lands Astma Fonds noteren. Zij be-
schikken daartoe over folders met
aanmeldingskaarten.
Wij vermelden hier nog dat even-

tueel ook gelden gestort kunnen
worden bij de Amro-bank, Thor-
beckestraat 13, waar de afdeling
Zandvoort van de Vereniging tot

Steun aan het N.A.F, een rekening
geopend heeft.

In verband met het vertrek van
de 'huidige secretaris-penningmees-
ter uit de gemeente, heeft in het
afdelingsbestuur een functiewisse-
ling plaatsgevonden. Het is nu als

volgt samengesteld: mevrouw M. C.
van Fenema-Brantsma, ere-voorzit-
ster; mevrouw C. Stemler-Tjaden,
voorzitster; E. J. Poster, secretaris

•(KostverJosensiraaisJmv telef. 2660);
mevrouw G. Kok-Bolman, penning-
meesteresse; J. C. M. van Eijk; J.

F. Erdtsieck; H. de Haan; mevrouw
E. den Hartog-Ricardo.
Om. een zo groot mogelijke som in

te zamelen zijn zeer veel collectan-
ten nodig, daarom verzoeken wij U,
en hiermee doen wij in het bijzon-
der een beroep op ambulante astma-
patiënten, om voor het Ned. Astma
Fonds in bovengenoemde periode te

collecteren. Opgave kan geschieden
bij het secretariaat van de afdeling:
Kostverlorenstraat 117, telef. 2660.

HANNIE SCHAFTSCHOOL
Bij de op 1 en 2 juni j.1. gehouden

toelatingsexamens voor de middel-
bare scholen in Haarlem, slaagden
van de Hannie Schaftschool alhier,

onderstaande leerlingen. Enige leer-
lingen zijn nog voor het mondelinge
examen of voor de proefklasse op-
geroepen. Afgewezen werd geen
leerling.

Coornhertlyceum: Marion Koop-
Evelien de Leon; Loek Keizer; Pie-
ter .Westerling; Wim-Ekels; Albert
Jan Bannink.

M.M.S. Tempelierstraat: Yvette
van de Busken; Hyke Tebbenhof;
Joke Bol; Hilleke Bakker.

Kenn. Lyceum: Dick Hennink.

Karel van Manderlyceum:
Hedde van de Bos.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Wilhelm Louis Micihiel, z.

van W. L. van Oostrum en M. E.

Leendexs. Annemieke,- d. van J.

Hebenaar en A. M. Koebolt.
Grietje Margriet, d. van J. Ko-
ning en C. van Duijn.

Geboren buiten de gemeente:
Cor-nelis Jan Hendrik, z. van C.H.
Stam en G. Lust. Arnaud Jacques
z. v. H.C. Klemans en J.C. Rcose.

Ondertrouwd: M. J. Bijf en J. J-

Minkema.
Gehuwd: A.K. Vons en A. Buuscher.

P. M. J. Brugman en R. H. M.
van Oostwaard.

Overleden: A. J. de Vreng, 70 jaar,

wecto. van C. B. Padt. Pieter B.
Hagebout, 87 jaar, gen. gew. met
D. H. Schulte. Alida S. Koudijs,
82 jr., geh. m. B. Broeckmans.

Overleden buiten de gemeente:
. Gerardus' N. Th.- J. Sneiders, 70 jr.

geh. met M. M. van Hunnik.
Louis A.. Holst, 75 jr., geh. met
A. C. E. Rieuwerts. Johanna En-
gel, 86 jr., geh. gew. m. H. Oort-
wijn.

VOORTZETTING VERGADERING
De algemene ledenvergadering

van de Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen",
die werd geschorst op 24 med j.1.,

wordt voortgezet op maandag 14

juni a.s. aanvang 20.15 uur, in Hotel
C. Keur, Zeestraat 49-51.

,

RUMOERIGE LUILAK-NACHT
Opgeschoten Zandvoortse jongelui

waarvan velen op bromfietsen, heb-
ben de politie in Zandvoort in de
nacht van vrijdag op zaterdag han-
den vol werk gegeven door hun
baldadig en rumoerig optreden.

Daar de meldingen over vernielin-

gen steeds weer uit verschillende
delen van het dorp binnenkwamen,
was het voor de politie 'uitermate

moeilijk, de belhamels te achter-
halen. De baldadigheid was meer-
malen meer dan ergerlijk. Zo wer-
den van het oude postkantoor in dc-

Haltestraat aan de voorzijde alle

ruiten ingegooid, zowel boven als

beneden.- Personeel van de dienst
van publieke werken is urenlang
bezig geweest om de glasscherven
te verwijderen en de ontstane ope-
ningen met board dicht te spijke-

ren. Op het Raadhuisplein- werden
de daar aanwezige bloembakken
ondersteboven gekeerd en enkele
geheel vernield. Dit geschiedde ook
met de nieuwe bloembakken van de
Hervormde kerk. Op verschillende
plaatsen in de gemeente werden
brandjes gesticht, onder andere in

de vele afvalbakken. Deze konden
echter alle in de kiem worden ge-
smoord. De politie wist vier van de
ergste belhamels te arresteren, jon-
gens van 17 en 18 jaar, wonende te

Zandvoort, die zich zullen moeten
verantwoorden voor vernieling en
wederspannigheid.

Ingezonden
Buiten verantwooiding der redactie."

Enige informatie
omtrent de sporthal.

Hoewel het onmogelijk is in kort
bestek volledig te reageren op het
artikel „Nogmaals de sporthal" in

het nummer van 28 mei j.., is het
tn.i. meer dan gewenst dat er ten-
minste enige kritische kanttekenin-
gen worden geplaatst naast enkele
formidabele onjuistheden, die ken-
nelijk hun oorsprong vinden in

overigens onbegrijpelijke misver-
standen.
Als lid van de werkcommissie

Stichting Sporthal Zandvoort wil ik
mij graag van deze taak kwijten.
Niet alleen omdat, door welke oor-
zaak dan ook, maar in ieder geval
geheel ten onrechte, de eigenaar
van de hal en in feite ook het
Stichtingsbestuur in een kwalijk
daglicht zouden komen te staan,
maar meer nog aangezien de stich-
ting van de sporthal door onjuiste
informatie traineert.

Blijkbaar heeft de redactie haar
licht niet opgestoken bij de hoogste

'

gemeentelijke instantie. Deze zou
namelijk ongetwijfeld hebben be-
toogd, zoals trouwens algemeen be-
kend is, dat van een „particuliere
exploitatie van een sporthal geen
sprake is. De stichting vindt haar
bases - in het gehele Zandvoortse
sportleven en het onderwijs.
Verder is een verzoek om gemeen-

telijke subsidie ook nooit ter sprake
geweest, terwijl de zinsnede „met
het uiteindelijk doel de hal gedu-
rende de zomermaanden als

,
amu-

sements-centrum in te richten"
zonder meer een op niets geba-
seerde verdachtmaking zou kunnen
heten. Alsof de leden van het
Stichtingsbestuur aan een dergelijke
opzet hun medewerking zouden ver-
lenen!

Ook het „zich niet kunnen voor-
stellen, dat de N.S.F, een dergelijke
exploitatie mogelijk wil maken" ligt

op hetzelfde vlak. Natuurlijk ocu-
peèrt de N.S.F, zich alléén met de
Sportstichting, waarbij zij op grond
van elders opgedane ervaringen,
echter wel heeft beklemtoond, dat
een z.g. „dubbel gebruik" — en dat
vooral in Zandvoort — een ideale
opzet waarborgt.
Primair is de stichting van een

goede en goedgeleide sporthal. Dat
het bestuur gedurende acht maan-
den vrijwel gratis de beschikking
kan krijgen over dit gebouw, wordt
mogelijk gemaakt door gedurende
de zomermaanden (het gesloten sei-

zoen voor de zaalsporten) een ge-
heel los van de Stichting staand
recreatie-centrum te creëren. Géén
soort Oberbayern, géén nachtelijke
rustvestoring. Gevraagd is om een
dag-vergunning voor een veelzijdig

en in vele behoeften voorziend re-

creatie-centrum, duidelijk omschre-
.

ven o.a. als het organiseren van
manifestaties op het gebied van
toneel, zang, dans en sport, ten-
toonstellingen, shows, e.d.

Deze zomermaanden zullen mis-
schien een lonend object opleveren,
maar wat zouden daarvan de be-
zwaren kunnen zijn, temeer daar
de gehele Zandvoortse samenleving
daarvan zo rechtstreeks en in zo-
vele opzichten zal profiteren?

Persoonlijk ben ik zeer optimis-
tisch. Immers, daar is in de eerste

en voornaamste plaats de van ge-
meentewege gedane verzekering, dat
men ook daar overtuigd is van de
noodzaak van een sporthal. Daarbij
kan nu nog worden gemeld, dat
naast de N.S.F.-deskundigen nu ook
de Rijksconsulent voor de Lich.

Opvoeding de hal uitstekend heeft
bevonden voor de sportlessen van
de vooral in Zandvoort-Noord vol-
ledig misdeelde scholen en tenslotte

dus nogmaals: géén gemeentelijke
subsidie, géén Oberbayern.
Wij hopen met de duizenden

leden van de sport- en culturele

verenigingen, dat alle misverstan-
den en misvattingen snel en af-

doende uit de weg zullen worden
geruimd, zodat de aanvankelijke
verwachting, dat de sporthal in-

september a.s. in gebruik zou kunnen
worden genomen, alsnog kan wor-
den gerealiseerd.

F. Boukes,
Van Lennepweg 61-8.



ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPING
and PRINTING

*HS
Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

FOTO „LION"
HALTESTRAAT 69 — ZANDVOORT

2 min. van het station
2 min, from the station

^
AGFA-COLOR GEVArCOLOR FERRANIA-COLOR

2 min. vom Bahnhot
3 min, de la Gare

KODAK-COLOR RQLFILMS en 8+16 m.m. Ciné-films

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE -

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

Schortjes voor
jonge tekenaars

(4-5 jaar)

met ingebouwde kleurpotloden

voor ƒ7,95.

vindt U bij:

KUNSTNIJVERHEID

,- de $1
groene' lantaarn

HALTESTRAAT. 19
' ZANDVOORT TELEFOON 3469

Bloemenhuis

A. PAAP
Vondellaan 18 - Telef. 2953

ALLE SOORTEN BLOEMEN
EN KAMERPLANTEN.

' Voor Uw bruids- en grafwerk.

Stelt U in verbinding en U
zult tevreden zijn. ,

' VOOR WINTER EN ZOMER,
een goed bed voor de dromer!

J. van den Bos
• woninginichting

Bilderdykstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar I

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,

'

enz. voor elke gelegenheid I

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Schildersbedrijf

C. J PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

JOODS RESTAURANT GEOPEND
Synagoge volgt binnenkort.

In het perceel Haltestraat 75 is

deze week — zonder dat hieraan
veel ruchtbaarheid werd gegeven
— geopend het nieuwe moderne
restaurant „Carmel O.R.T." dat ge-
leid wordt door de heer E. Rosen-
berg. Het nieuwe restaurant, dat
binnenkort nog meer zal worden uit-

gebreid, werd gebouwd met mede-
werking van de Joodse gemeente te
Haarlem en staat onder Rabbinaal
toezicht. Het biedt thans plaats aan
ongeveer vijftig personen en maakt
een bijzonder fraaie en enigszins
luxueuze indruk.
Met de opening van dit restaurant

is echter de zaak nog niet voltooid,
want men is druk doende om thans
in het sousterrain van dit perceel
een Synagoge té bouwen en in te

richten, welke over enkele weken
officieel zal worden geopend.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
De Zandv. Schaakclub heeft met

een gezellige slotavond hét seizoen
besloten tot begin september.
Op deze avond werd de heer

Gerritsma als clubkampioen, de Ch.
Janssen-beker uitgereikt, terwijl de
heer Glasbergen de wisselbeker, als

winnaar van de groepscompetitie in

ontvangst mocht nemen. Voor de
bondscompetitie werden de heren
Hogen Esch en Van Elk beloond met
een medaille voor de beste presta-
ties, resp. voor het eerste en tweede
tiental. De eerste donderdag in sep-
tember wórdt er weer begonnen aan
seizoen' 1965-1966.

AVONDVIERDAAGSE K.N.B.vX.O.

De avondvierdaagse van de Kon.
Ned. Bond v. Lich. Opvoeding te

Haarlem zal worden gehouden van
dinsdag 15 t.m. vrijdag 18 juni a.s.

De start is vanuit gebouw „Domi"
aan het Zandvoorterpad te Over-
veen, elke avond tussen 17.30' en 19

uur. Afstanden: '10 km. per avond
voor personen van 8 t.m. 13 jaar.

3 x 17 en 1 x 14' km.' 'voor personen
vanaf 14 jaar. Inschrijfgeld: t.m. 13
jaar ƒ 1,25, vanaf 14 jaar ƒ 1,50.

Aan de start ' bestaat gelegenheid
om in te schrijven. Alle gewenste
inlichtingen bij: H." v. Oorschot.
Gen. Spoorlaan 33, Aerdenhout, tel.

41927.

UW IDEALE ADRES VOOR VADERDAG GESCHENKEN:

„'t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortaelaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714

Voor zelf tuinieren
leveren wij U al Uw tuinbenodigdheden

en tuingereedschappen uit voorraad!

Wij vragen Uw speciale'aandacht voor onze unieke en grote col-
lectie TUINMEUBELEN, o.a. ligstoelen van, het wereldvermaarde
merk „KURZ". Tuinstoelen, tuinparasóls, tuinkabouters.
TUINPLANTEN, o.a. Salvia, Afrikanen', Nemesia enz.

,

PHILIPS TUINVERLICHTING Fantastisch, feeëriek en niet duur!

LAAT NU UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!
Elke bestelling, wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-

hoging thuisbezorgd! WQ geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

DAMES, WIJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

HENK VAN ELDIK
• • . • JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 8882

.500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. ƒ3,00

500 GRAM RUNDERLAPPEN v.a. ƒ2,75
" 500 GRAM ROSBIEF v.a. ƒ 4,50

' 150 gram Ham
150 gram Pekelvlees
150 gram Gel. Lever

ƒ0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ0,68
ƒ0,98 250 gram gek. Worst ƒ0,95

f 0,98 250 gram Leverworst ƒ 0,80

Wij leveren U gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Cróketten.

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz."

20 juni Vaderdag . .

.

Geef hem een boek!
Altijd welkom!

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321 - ZANDVOORT

VLEESHOUWERIJ
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Langs de vloedlijn

De dingen die we het best
onthouden, zijn meestal die,

welke we beter zouden kun-
nen vergelen.

B. Gracian (1601-1658)

Gaat het Saturne-spel

naar West-Duitsland!
Opnieuw heeft in het Casino van

het Badhotel ihet Satume-balletje
in de roulette op de speeltafel ge-
rold. Opnieuw zaten de croupiers op
hun plaatsen, werden de fiches ge-
plaatst op de nummers en klonk
het „faites vos jeux". Doch de uit-

betaling van de gewonnen bedragen
bleef ditmaal achterwege en de
fiches werden gratis beschikbaar
gesteld, want het betrof hier een
televisie-opname van de West-
Deutsche Rundfunk, die dinsdag-
middag j.1. plaats had.
De directeur van het Badhotel,

de heer J. J. Pas verklaarde de
gang van zaken met dit spel in ons
land en betoogde, dat het spel —
mits serieus gespeeld — een zuiver
behendigheidsspel is, hetgeen hij

daarna bewees, door enkele malen
van tevoren met vrijwel feilloze

zekerheid aan te wijzen, op welk
nummer het balletje uiteindelijk

zou terecht komen.
Batterijen lampen verlichtten het

interessante schouwspel, dat door de
machtige camera voor <ie beeldbuis

werd vastgelegd, evenals het ge-
sproken woord. Van drie tot zeven
uur duurden de opnamen, die om-
streeks half juli a.s. op de Duitse
televisie zullen verschijnen.

De heer Pas verklaarde ons, dat

het niet onwaarschijnlijk moet wor-
den geacht, dat het Saturne-spel in,

West-Duitsland zal worden inge-

voerd. In verschillende kringen be-
staat er namelijk grote belangstel-
ling voor en verschillende bedrijfs-

exploitanten hadden tot de West-
Deutsche Rundfunk verzoeken ge-
richt, via de televisie het spel bij

het publiek te introduceren. Wan-
neer onverhoopt in cassatie het spel

in ons land opnieuw als hazardspel
verboden zou worden verklaard, wil
de heer Pas zich veilig stellen door
het spel met de croupiers, die nog
altijd in zijn dienst zijn, naar elders

. te verplaatsen. Deze, cassatie-behan-
deling "wordt " omstreeks begin sep-
tember a.s. verwacht.
.. West Duitsland is overigens niet

het enige land, dat interesse toont.

De heer. Pas toonde ons een schrij-

ven, van de Directie van het Strand-
hotel in Aruba, met verzoek om
nadere gegevens over. het Saturne-
spel. Een soortgelijk verzoek werd
ook ontvangen van een hotelbedrijf

in Honolulu. Een en ander als ge-
volg van de uitzending, die de
wereld-omroep aan de invoering van
het Saturnespel in ons land onlangs
wijdde.
Door zijn vrij regelmatige bezoe-

ken aan Indonesië en zijn vele rela-

ties aldaar, ontving de heer Pas
bovendien van ..verscheidene hotel-
exploitanten in de Indonesische ar-
chipel verzoeken, om het spel al-

daar te komen introduceren.
Voorlopig doet de heer Pas echter

nog niets, in afwachting van de be-
handeling in cassatie. Mocht dit

opnieuw een negatief resultaat op-
leveren, dan is het echter wel zeker
dat voor het spelen van 't Saturne-
spel vele uitwijkmogelijkheden be-
staan. K.

OP 'T NIPPERTJE GERED!
Een Duitse badgast, die zich zater-
dagmiddag j.1. in zee had begeven
ter hoogte van het strandpaviljoen
van de heer Jan Termes, even ten
zuiden van de Rotonde, kwam daar-
bij in een mui terecht en geraakte
in moeilijkheden. Dit werd opge-
merkt door leden van de Zand-
voortse reddingsbrigade, die juist

op dat moment bezig waren, een
nieuwe motor voor de vletten te

beproeven. Zij wisten de man uit

het water te halen, doch deze bleek
reeds bewusteloos. De G.G.D. wist
hem in het Consultatiebureau aan
de Poststraat weer op z'n verhaal te

brengen, waarna de man, — die op
het nippertje werd gered — naar
z'n pension kon terugkeren.

Storm geluwd bij Zandv.meeuwen

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFFs

„Wat 'n zeumer!"

Maandagavond j.1. werd in hotel
Keur de algemene ledenvergadering
van de Zandvoortse sportvereniging
„Zandvoortmeeuwen" voortgezet,
nadat deze op 24 mei j.1. was ge-
schorst na een bewogen vergadering
waarin het aanblijven van het be-
stuur aan een zijden draadje hing
in verband met gerezen menings-
verschillen tussen leden en bestuur
over het aanblijven van de elftal-

commissie.
De vergadering, die zeer druk be-

zocht was, werd geopend door de

voorzitter, de heer E. Paap, die al-

lereerst de heer G. Pool gelegenheid

gaf tot het houden van een inter-

pellatie, waarin deze opheldering

vroeg over verschillende punten be-

treffende de verhouding: „bestuur-

elftalcommissie". De voorzitter wees
er nogmaals op, dat het bestuur

door de nieuw ingediende voorstel-

len in de nabije toekomst een betere

verstandhouding verwacht en achtte

overigens dit punt in de vorige ver-

gadering voldoende toegelicht

Het bestuur deelde hierna bij

monde van do voorzitter mede, het

fiat van de leden te vragen om de

nog in de elftalcommissie zitting

hebbende drie leden, n.1. de heren
Corn. Koper, G. Pool en C. Schuiten

die voor twee jaar waren gekozen,-

doch nog slechts één jaar zitting

hadden, van hun functie te onthef-

fen en een geheel nieuwe elftalcom-

missie samen te stellen, waarvoor
de candidaten door het bestuur zou-

den v/orden gesteld. De voorzitter

wees er daarbij nadrukkelijk op, dat

dit voorstel voor het bestuur een

principiële kwestie betekende, zodat

de vergadering de consekwenties

van verwerping ervan diende te

aanvaarden.
In een rumoerige sfeer had daarna

de stemming plaats, waarbij 61 le-

den zich vóór het voorstel verklaar-

den, 32 . ertegen, terwijl 8 blanco

stemmen' werden, uitgebracht en één

onleesbare.
De voorzitter verheugde zich over

deze uitslag, zette de richtlijnen van
het bestuur, om te komen tot een

betere verstandhouding tussen De-

stuur en elftalcommissie uiteen en

vroeg hiervoor de goedkeuring van
de vergadering, welke er zich una-
niem achter schaarde.
Vervolgens maakte de voorzitter

de door het bestuur opgemaakte
lijst voor een nieuwe elftalcommis-

sie bekend, bestaande uit negen le-

den. Een lijstje met tien namen
werd ingediend en de vergadering

werd verzocht, hiervan één naam
op het stembiljet te schrappen.

Deze candidatenlijst luidde als

volgt: J. Keur, R. J. Sluiter, H. J.

ter Wolbeek, Chr. Schuiten, G. van
der Nulft, Jb. de Muinck, K. Zwem-
mer, D. M. Kreuger, H. Franssen en

P. Schaap. Het bleek dat P. Schaap
met 27 stemmen tegen moest afval-

len, zodat de nieuwe elftalcommis-

sie op hem na volgens het bestuurs-

voorstel werd aanvaard, waarbij

deze nieuwe elftalcommissie voor

twee jaar zitting zal hebben.
Alle overige commissies werden

in de huidige vorm gehandhaafd,
met uitzondering van de Redactie-

commissie door het bedanken van

ZOMERPROGRAMMA
„TOURING ZANDVOORT"

Stichting „Tourjng Zandvoort"
heeft het programma van de evene-
menten in het komende seizoen

thans vastgesteld.
Zomeravond-concerten. Ook dit

jaar zullen weer zomeravondconcer-
ten worden gegeven in de muziek-
tent op het Raadhuisplein. Het pro-
gramma luidt als volgt:

19 juni: Brass band, Amsterdam.
24 juni: Tiroler kapel.

26 juni: Gymnastiekdemonstratie
door de gymnastiekver. O.S.S.,

daarna concert door Zandvoorts
Muziekkapel.

1 juli: Tiroler kapel.

3 juli: nader bekend te maken.
8 juli: Tiroler kapel.

10 juli: Zandvoorts Muziekkapel.
15 juli: Harmonie St. Michaël.

17 juli: „Arti et Religioni".

22 juli: N.Z.H, harmonie. •

24 juli: draaiorgel-concert.

29 juli: Tiroler kapel.

31 juli: nader, beleend te maken.
5 aug.: Tiroler kapel.
7 aug.: nader bekend te maken.
12 aug.: Tiroler kapel.
14 aug.: Zandv. Muziekkapel.
19 aug.: Tiroler kapel.
21 aug.: Zandv. Muziekkapel.
28 aug.: draaiorgel-concert.

Vuurwerken. Er worden dit sei-

zoen drie vuurwerken afgestoken
op het strand voor de Rotonde, aan-
vangend om tien uur. Dit zal ge-
schieden op 14 juli, 28 juli en 11

augustus.

Strandfeesten. Op 22 juli vindt op
het vrije strand bij „Bad-Zuid" een
zandbouwwedstrijd plaats voor kin-
deren van badgasten en inwoners.
Op 29 juli volgt op dezelfde plaats

een kinderstrandfeest; -terwijl de
jaarlijkse ballonnen-wedstrijd zal

worden georgaaiseerd op 3 augustus
ook nu weer vanaf de Rotonde.

de heer A. Bisenberger wegens ver-
trek naar elders. Het bestuur zal in
deze vacature nog nader voorzien.
De periodiek aftredende bestuurs-

leden, de heren E. van Petegem, J.

van Veenstra en J. Jongbloed wer-
den bij acclamatie herkozen.
Een voorstel tot 'herziening van. de

contributie door een verhoging met
ƒ 3,— per jaar ov.er de gehele linie,

werd na een uitvoerige uiteenzet-
ting van de .2de penningmeester
over de noodzaak daarvan, na een
uitvoerig debat naar de volgende
algemene ledenvergadering ver-
schoven, die in oktober a.s. zal wor-
den gehouden.
Tenslotte wees de voorzitter er bij

de bestuursmededelingen op, dat
door de grote en nog steeds voort-
durende uitbreiding van de vereni-
ging de accomodatie veel te klein
wordt. Uitbreiding van het clubhuis,
waarvoor nog steeds gewacht wordt
op de Rijksgoedkeuring, wordt een
steeds dringender noodzaak, evenals
vergroting met ec-n vijfde veld.

Beide zaken hebben de volle aan-
dacht van het bestuur, waarbij de
voorzitter vaststelde, dat gebrek aan
medewerking het gemeentebestuur
van Zandvoort zeker niet kan wor-
den verweten.
Spreker sprak de hoop uit, dat de

sporthal in Zandvoort ta de kabel-
loods er komen zal en het verheugde
hem, dat een lid van de afd.handbal
zitting heeft in het onlangs gevorm-
de ~ comité: „stichting sporthal
Zandvoort".
Wat de viering van het zilveren

jubileum der vereniging het volgen-
de jaar betreft, deelde de voorzitter
nog mede, dat hiervoor een zeer
aantrekkelijke loterij zal worden
georganiseerd teneinde de jubileum-
kas te versterken.
Na een rondvraag werd hierna de

vergadering om ruim half elf door
de voorzitter met een kort slotwoord
voor' geslolen'Verklaard. • - K. •

KAREL DOORMANSCHOOL
Van de Karel Doormanschool werr

toegelaten tot het Laurens Coster-
lyccum: Nanfred Bakels, Emile Loos,
Pieter Pijper, de M.M.S. „'t Kopje*':
Linda Lagendijk, de M.M.S. Tempe-
lierstraat: Nanka Gebhard, 'Marijke
van Roon.

U kunt Uu-h ook rekenen en

vei-helyken !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

lits ffobracht on gchiwiltl bij

CI1EM. WASSERIJ rn

VRRVKKIJ

KEYSER
KERKSTRAAT 21» • 1 KL. 2G53

Ook voor stoppugc

*,.

V.

lAwes de nieuwste

(ttódekapsels

modellen '64-'65

SALON DB COIFFURE

«lfl/&w*e>»
Haltestraat 63 - Telef. 2214

HOTEL BOUWBS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

.Van 19 t.m. 25 juni
iedere avond 8.30 uur:

Het orkest

Lele Paverani
. •

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.s.:

Francis en Julia
Spaans-Mexicaans danspaar

Roney Biancas
Jongleur

•
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

VOOR

TAP1FLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

heren haar

verzorger

taM4<vi Jurlo

Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen t
Gedurende de maanden

juni en juli
iedere avond

Het populaire
Dans- en Showkwintet

Ger Dijkshoorn

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 Haltestraat 57 Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld / 728,—. 59 cm. beeld f 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling- ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

UaStoUl Het nieuwste hotel aan de kust.

Boulevard Paulus Loot 1 - Tel. 4941

Iedere avond in de BAR vanaf 20.30 uur

Bierkelder: WIM BOS
met zingende bediening

Dolf Driesseh - Corry Vrooms Lia Bijlmer

\JadecdaCf,
Nog even en het is 20 juni,
vaderdag. Gezellig hè, zo'n
hele dag om vader eens
heerlijk te verwennen en te
laten merken, dat we heus
wel zien en waarderen wat
hij allemaal voor ons doet.

Heeft U al een vaderdag-
plannetje gemaakt? Wat zou
hij nou eens echt leuk vinden.
Veronderstel dat U iets koopt
waar hij niet blij mee is

Kent U de after-shave-lotion
„Arden for Men". Speciale
aanbieding met vapo ƒ 12,50.

Speciale aanbieding „Holland
House", een plastic reis-etui,

inhoudende 1 plastic flacon
After Shave en 1 stuk zeep:
„Pour vous Madame-prys"

ƒ4,95.

Zie „Pour vous Madame".
Daarmede is het cadeau pro-
bleem dus meteen opgelost.

Bij een bezoek aan onze zaak
zult U de gehele collectie

aantreffen, waaruit U zeer
zeker een gezellige keus kunt
doen, o.a. Victor, Holland
House, Old Spice, Dunhill,
Partner, Moustache, Tabac,
d'Or Say e.a.

PARFUMERIE

Kerkstraat 23 - Telef. 2107

Beter slaagt

U bij

Stationsplein 15 - Téleï.~S346

voor:

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

Ga over op aardgas-

centrale verwarming

,TECHNISCH WERK'
Thorbeckefitraat 19, tel. 3270

'• Maandags gesloten.

Auto huren

* öf" Per dag
Model '64 en '65.

Taunus, Simca, V.VV. de Luxe

DE SCHELP
TEL. 4781

Dranken bestellen? OfiAO
Brokmeter bellen! L\J\JL

S.v.p. vroegtijdig voor Vaderdag!

Voor Vader
vindt U héél veel

GESCHENKEN in

De Wolbaai
Hallestraat 12a - Telef. 2099



Koop voor Vaderdag bij FOTO-BAKELS
Projectietafels en Schermen - Dia projectoren - Flitsers

Alles op gebied van FOTO en CINÉ - Kodak - Agfa - Eumig - Voigtlander etc.

Telefoon 2SI3 Sinds 1874 Kerkstraat 29-

Heeft U bloemenmagazijn

1 1\ I KsA al gezien!

TRAMSTRAAT (achter het oude Postkantoor) Telef. 2301

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 ct„ lood 62
et, zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32

TEL. 4376

U belt, wij komen I

Adverteren

doet

verkopen!

Mejuffrouw Ds* W. H. Buijs
tot predikante bevestigd

f. 5.750.- 4 ei!., 1221 cc, 55 pk, topsnelheid 130 km/u.

N.V. Autobedrijf Van Yperen
Zandvoort - Parallelweg 34 - Telef. 2391

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2818

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

Zondag 20 juni

Vaderdag!
Verras vader met vaste plan-
ten voor zijn tuin of bloem-
bakken!

Ook een mooie KAMERPLANT is een altijd

welkom en zeer gewaardeerd geschenk!

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUDOS- en GRAFWERK.
Bediening:, prys en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

datn&$!
Bezocht U reeds dr>

in ZANDVOORT

gevestigd in HOTEL BOUWES-PALACE?

U wordt direct geholpen zonder afspraak!

Het ideale adres voor Vaderdag
met een keur van nuttige,

praktische en geliefde geschenken!

Wij leveren onder meer alles voor
vader's HENGELUITRUSTINGU
Tevens de nieuwe voorjaars-sorte"-

ring werphengels en werpmolens.

LIES- EN KNIELAARZEN
alle maten voorradig!

LAARS-SCHOENTJES
(ideaal in de laars ƒ 4,90

Verse zeepieren voorradig.

OOK ALLES VOOR ZIJN TUIN!

BU gunstig weer met de MOTORVLET VISSEN
op schar, schol, bot en wijting.

Vraagt inlichtingen!

Hengelsporthuis Fa. BLOM
(Voorheen Visser). Kruisstraat 6 - Telef. 2127

20 juni vaderdag
WAT ZIJN DE VERLANGENS VAN VADER?

We weten het niet altijd, maar een haarlotion,
after shave of goede brillantine komt steeds
van pas. Of als vader zich nog ouderwets
scheert (electrisch) hebben wij een keur van
SCHEERAPPARATEN, zoals Gillette (met 9
mogelijkheden), Eversharp en Pal.

Schoner, gladder, prettiger.

Verder verkrijgbaar: Zeep, lipstick, crème, par-
fums, deoderant en een uitgebreide collectie

ZONNEBRANDARTIKELEN.

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

De Fa. Nooy
Brengt tientallen louke

geschenken voor vader
o.a. Overhemden, zelfbinders, Zwemshorts,
Vesten, Pullovers, Sakken, enz.

Ziet onze etalage's

NOOY
ZANDVOORT

Boulevard t.o. Hotel Bouwes
Grote Krocht t.o. Busstation

20 juni vaderdag
Geef vader een goede
ZONNEBRIL of POLAROID ZONNEBRIL

of een zonnebril op sterkte van vaders
bestaande bril.

Grote sortering

ZONNEBRILLEN
POLAROID
ZONNEBRILLEN
BRILMONTUREN
BRILETUI's
LEESGLAZEN

Opticien A.G.SLINGER
Gedipl. Opticien

Optiek - Staalwaren - Hoortoestellen

GROTE KROCHT 20a - TELEFOON 4395"

Erkend leverancier alle ziekenfondsen.
Service-adres GEERVLIET N.V.

VELDKIJKERS
PRISMA KIJKERS
ZAKMESSEN
NAGELKNIPPERS
THERMOMETERS
BAROMETERS

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor I 3,98
VOOR DB BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .

,

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst

200 gr. Haagse leverworst

250 gv. Gelderse gekookte worst ....

95 et.

/ 0,98

/ 0,75

95 et.

Het was een dienst, die door haar
plechtig en indrukwekkend karak-
ter door de talrijke aanwezigen niet
licht zal worden vergeten, toen me-
juffrouw Dominee W. H. Buijs zon-
dagmiddag j.1. in onze Hervormde
kerk door Ds. J. van der Wiel, Her-
vormd predikant te Haarlem, be-
vestigd werd tot predikante voor
buitengewone werkzaamheden. Ont-
roerend was het moment, waarop
tijdens de bevestiging Ds. Buijs om-
ringd was door vijf in toga's gesto-
ken collega's, namelijk onze beide
plaatselijke predikanten, Ds. P. van
der Vloed en Ds. C. de Ru en voorts
Ds. J. E. Drost uit Aerdenhout, Ds.
E. Sneller en Dr. N. van Egmond uit

Haarlem.
De dienst werd voorts bijgewoond

door Ds. J. H. Bethe en Dr. L. G.
Chr. Grabandt alsmede de Zand-
voortse wethouders mevrouw C.
Stemler-Tjaden en de heer J. L. C.
Lindeman.
De grote populairiteit, die Ds.

Buijs zich in de loop der jaren in

onze omgeving heeft verworven,
bleek bovendien ten volle uit de
zeer grote belangstelling, die voor
deze bevestiging bestond, zowel uit

Zandvoort en Bentveld als uit vele
omliggende gemeenten.

Ds. Buijs, benoemd tot predikante
voor buitengewone werkzaamheden
in het Diaconesscnhuis te Haarlem,
werd door Ds. van. der Wiel beves-
tigd als zodanig met de tekst uit

Spreuken 8 vers 1 : „Roept de wijs-
heid niet en verheft niet het ver-
stand zijn stem?"
Naar aanleiding van dit tekst-

woord sprak Ds. van der Wiel eerst
de predikante, daarna de gemeente
toe. Spreker wees erop, dat dit tekst-
woord een loflied inhoudt op de
opperste wijsheid. Daarom zal God
deze nieuwe dienares des Woords
hart en mond openen, opdat zij óók
kan luisteren naar haar medemen-
sen.

Dit vraagt moed, omdat wij mensen
de wijsheid Gods niet in pacht heb-
ben. Wat de gemeente betreft, merk-
te Ds. van der Wiel op dat de nieu-
we predikante na haar bevestiging
in haar ambt, met ouderlingen en
diakenen zal moeten gaan samen-
werken, nu haar de geestelijke zorg
voor de zieken in het Diaconessen-
huis werd opgedragen. Niet in eigen
kracht, doch slechts met hulp van
de Allerhoogste, zal zij daartoe in
staat zijn. Ds. van der Wiel wekte
tenslotte op, haar bij de uitoefening
van haar moeilijke, doch dankbare
taak, die zij op het punt staat te

gaan aanvaarden, zoveel mogelijk
tot hulp en steun te zijn.

In een treffende predikatie sprak
hierna Ds. Buijs naar aanleiding
van Genesis 1 vers 26, Genesis 2
vers 5 en 1 Corinthe 5 vers 16-20,
de schepping en de verlossing van
de mens. De mens werd geschapen
om „ja" te zeggen tegen de schep-
ping Gods, ordening te scheppen in
chaos, maar het vreemde is, dat
deze zelfde mens telkens opnieuw
de chaos oproept. Hij maakt zich
steeds weer los van de binding en
verstoort de relaties met anderen
door broedermoord, oorlog en dood,
die de meest huiveringwekkende za-
ken blijven. Maar de lijn van het
nieuwe, Gods nieuwe schepping, is

gelegen in de verzoening in Chris-
tus, v/aar de geschiedenis van deze
verzoening begint en dat kan de

GESLAAGD
Aan het Coornhcrt Lyceum te

Haarlem slaafde voor het eindex-
amen Gymnasium B onze plaatsge-
note Harriët Venekamp. Aan het
Eerste Christelijk Lyceum, Emma-
kade te Haarlem behaalde Bub
Kuyper het einddiploma Gymna-
sium A. Aan beiden onze hartelijke
gelukwensen!

CHR. LYCEUM AFD. M.M.S.
Voor het eind-examen Middelbare

Meisjes School van het 1ste Chris-
telijk Lyceum aan de Emmakade
te Haarlem, slaagden deze week
onze plaatsgenoten Marjan Hoog-
vorst, Tineke de Hoop, Yvonne van
Keeken en Bonnie Koopmans.
Allen van harte gefeliciteerd!

JULIANASCHOOL
Voor het toelatingsexamen Ie Chr.

Lyceum te Haarlem slaagden Rolf
Bastian, Heino Hoekema, Arie Ko-
per, Marti v.d. Marel, Dick Pomper
on Harry Pot. Voor het Coornhert-
lyceum: Annemieke Pot. Voor het
Jac. P. Thijsselyceum: Richard v.d.
Broek. Met een kandidaat wordt het
examen nog voortgezet.

Dr. ALBERT PLESMANSCHOOL
Van do Dr. A. Plesmanschool

slaagden voor het toelatingsexamen
tot het V.H.M.O. Marion Borstel
voor de Middelbare Meisjesschool
Paula Ineke voor de Middelbare
Meisjesschool „Het Kopje" Dirk
Koper en Martin Molenaar voor het
Laurens Costerlyceum.
Geen der candidaten werd afgewezen

MARIASCHOOL
De kinderen van de Mariaschool,

die geslaagd zijn voor het toelatings
examen Middelbare School, zijn:
Kitty Berkhout, Desiree v. Haaster,
Elsje Koehof, Annelies Molenaar,
Lida van Staveren, Mieke Tieleman,
Marion Vogt, Alfons Burger, Huub
Laverman, Oscar Smit en Maarten
Zonjee.

mens bij zijn streven naar het goe-
de, tot grote troost zijn. Daarbij kan
solidariteit van de mensen in een
zich vernieuwende wereld tot veen
goed en verrukkelijk leven ledden.

Het oude is voorbijgegaan en het
nieuwe is gekomen. Wanneer die

nieuwe schepping waarachtig wordt
beleefd, wordt de mens ook waar-
achtig verbonden met God en daar-
door vanzelf met elkander.
Na haar bevestiging vervulde

Ds. Buijs voor het eerst de dienst
der sacramenten door het dopen van
Frits Haarold en Caroline Marga-
reta Zwager, kinderen van een gezin
wonende te Bentveld. Ook deze
eerste doopsbediening van de nieu-
we predikante liet niet na diepe in-

druk te maken.
In het jeugdhuis kwamen na af-

loop van de dienst zeer velen Ds.
Buijs hun gelukwensen aanbieden.
Ook wij voegen onze felicitaties nog
gaarne bij de zeer vele, die zij daar
ontving. Moge het haar gegeven zijn

in haar nieuwe ambt vele jaren tot

heil en troost van de zieke mens
werkzaam te zijn en moge Gods
Zegen haar daarbij omringen. K.

NIEUW ALTAAR IN R.K. KERK
Het kerkbestuur van de R.K. Pa-

rochiekerk „St. Agatha" bereidt een
inzamelings-actie voor onder de
kerkgangers in de komende zomer-
maanden. Uit de opbrengst hiervan
hoopt men een nieuw altaar in de
kerk te kunnen bekostigen, dat ont-
worpen werd door de architect Cees
Dam en waarvan de kosten onge-
veer dertigduizend gulden bedragen.
Als de actie slaagt, hoopt men het
nieuwe altaar aan het einde van dit

jaar te kunnen inwijden.

NEDERL. PROTESTANTENBOND
De heer R. Kuin te Zandvoort, zo

juist teruggekeerd van een vakan-
tiereis naar Israël, zal op uitnodiging
van het bestuur van de afdeling

Zandvoort van de Nederlandse
Protestantenbond een lezing houden
over deze reis, welke zal worden
toegelicht met zelf vervaardigde
dia's. Deze lezing zal plaats vinden
22 juni a.s. 'onv8 uur in het gebouw
van de Nederl. Protestantenbond,
Brugstraat 15. Iedereen is van
harte welkom.

RECTIFICATIE
In ons vorig nummer werd bij de

namen van de leerlingen van de
Wilhelminasohool, die met goed ge-
volg het toelatings-examen voor het
gymnasium hadden afgelegd, óók
vermeld Jan Evert Kerkman. Dit
moet eohter zijn Jan-Evert Keeman.

DOKTERSDD3NST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,

Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: J. Westerman, Harten-
lustlaan 7, Bloemendaal, telefoon

(02500) 51555.

APOTHEKEN
Van zaterdag 19 t.m. zaterdag 26

juni na 6 uur 's avonds: avond-
nachtdienst van 18-8 uur en zon-
dagsdienst de Zeestraat apotheek,
Zeestraat 71, telefoon 3073.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 er. 19 uur:
Dr. A. Dondorp.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
Bediening van het H. Avondmaal.
Bijzondere collecte voor de lande-

lijke Kinderbescherming.
Het Huis in de Duinen:

19.30 uur: Ds. C. de Ru
10.30 uur: Jeugdkapel i.h. jeugdhuis.
de l.eer G. J. Huijigen.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. A. Verstraaten, N.H., Berkhout

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 6.30, 7.30,

9.30 uur (Hoogmis) en 11.30 uur. Te
19.30 uur avonddienst.
In de week H.H. Missen 7.30 en 9 u.

Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.

In de week om 8 uur.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleuterschool, Lijsterstr.3
Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, betde op adres
Willem Draijerstraat 5.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maanden juni, juli en
augustus geen samenkomsten.

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

Alles voor Vader
ZWEMSHORTS nylon



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

J. KEURElectro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.

pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE

Voetkundige
SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE

Pedicure - Manicure
Massage

ZEESTRAAT 33

Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

(RFXHfffSi

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 19S4 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

Reklame- en Advertentie-
bureau te Zandvoort
vraagt voor spoedig

NET MEISJE
leeftijd 15 a 16 jaar.

voor zeer eenvoudige kan-
toorwerkzaamheden.
Speciale opleiding is niet

vereist.

Tel. 02507 - 4306.

TE KOOP: Prima
VOLKSWAGEN '58.

Oranjestraat 13zw.

NIEUW! BETONTEGELS
GRINTTEGELS

Br. no. 17-6 bur. v.d. blad.

HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767

en 's avonds 02964 - 18664

AANGEBODEN: Een witte

KINDERWAGEN. Bilder-

dijkstraat 12.

-GEVRAAGD: _Een_nettej._.

KEUKENHULP. Afwas-
machine aanw. Rest. Car-
mel o.r.t. Haltestraat 75.

Telef. 2908.

AANGEB.: 1 slaapkamer-
ameubl. en 1 kinder com-
mode. Tc bez. na 6 uur:

Mr. Cornelisstraat 68 rood,

Haarlem.

B.z.a. gcrout. SERVEER-
STER voor 's avonds, evt.

de weekends de gehele

dag. Tel. 2844.

Vraag het aan Uw moeder!

Ja zelfs Uw grootmoeder
zal U raden een Velo was-
machine te kopen met zijn

65 jaar ervaring. Vertrouw
op hun advies, zij hebben
ondervinding. Ook U zult

tevreden zijn met zo'n

mooie solide Velo Combi-
natie, vanaf ƒ498,—

.

Vraagt gratis een demon-
stratie bij U thuis. Bel

even naar de
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

of

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

SERVEERSTER gevrasgd.

Liefst uit Zandvoort. Aan-
melden: Strandpav. 12A.

AANGEB.: z.g.a.n. AAN-
RECHT compl. m. Bruyn-
zeel kastjes - 2 pannen-
rekken en glazen hangkast.

Ook.afzonderlijk verkrijgb.

Brederodestraat 41, tel.2864

TE KOOP: Sparta brom-
fiets in pr. staat, 75.00 km.
gelopen. Vraagprijs ƒ350,-.

Schoolstraat 13.

MEISJE GEVRAAGD voor

de winkel. Slijterij Ha-
mers, Damrak 23, Amster-
dam, telefoon 246183.

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Korthof, Zuiderstr 13a

WIE WIL mij een dagje

in de maand helpen met
NAAIWERK? Mevr. Kooy-
man, Brederodestraat 10,

Telef. 3242.

WAAR BLIJFT FOTO
VAN

STADION-SUPPOOST?

Net MEISJE GEVRAAGD
van 9-4 u. ƒ65,- p. week.
Tel. 3758.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draüjerstr. 12, Tel. 3751

HONDEN SCHEREN
KNIPPEN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij U thuis!

Mej. R. Cohen, Emmaweg
10, telef. 2844.

Het grote succes

NSU PRINZ4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

Jonfeman zoekt 2 kamers
m. kookgel. ongem. per
sept. a.s. vjh. winterseiz.

Br. m. pr.opg. no. 18-6 bur.

van dit blad

Dame v.z.g.h. ex-directie-

secresse zoekt PART TIME
JOB, ev. ook 's avonds of

zondags. Br. no. 16-6 bur.

van dit blad.

Koop toch géén wasmachine
voordat U zo'n prachtige
VELO Combi vrijblijvend

thuis hebt laten demon-
streren. Dan pas wast U
met plezier. Bespreek een
demonstratie bij U thuis.

Uw oude wasmachine rui-

len wij nog steeds in.

Betaling in overleg.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

H.H.„STRANDPACHTERS
Te huur: Droge OPSLAG-
RUIMTE voor 1 of meer
strandbedrijven.

H. B. C. Alkemade, Brou-
werstraat 129, Haarlem.

Gevr.: Nette WERKSTER,
v. maandag 8.30-12 uur.

Loon ƒ3,25 per uur. Mer-
kelbach Speelgoedmagazijn
Kerkstr. 6a, hk. Buureweg

VOOR T.V. en
T.V. ANTENNES
met garantie

T.V. VERHUUR
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307

Burg. Beeckmanstraat 36.

Schrijfbureau TE KOOP.
Brederodesfraat 44 huis,

Tel. 4802.

Te koop: BRUIDSJAPON
m. sluier, m. 36-38.

Hogeweg 57.

HUISJESTENT 4 pers. te

koop ƒ50,-. Hogeweg 57zw.

De Zeestraat-Apotheek
Zeestraat 71 - Telef. 3073

vraagt iemand om te hel-

pen bij do

administratie

voor hele of halve dagen.
(Eventueel na de vakantie).

GEVRAAGD: Nette JUF-
FROUW voor bediening
Esprescobar (min. leeft. 18

jr.). Werktijd van 9-7 uur.

's Zaterdags vrij. Aanm.:
H. Teijsse, Kerkstraat 38a,

Telef. 3562.

GEVRAAGD: Nette hulp
v. enkele ocht. p.w. Mevr.
Oostenrijk, De Favaugepl.
37huis, Telof. 2047.

TE KOOP: AMAZONE-
PAPEGAAI. Spreekt en
fluit. Mot kooi ƒ170,—.
Smit, Van Speykstraat 1

TE KOOP: BROMFIETS,
i.g.st. Parallelweg 28.

GEVRAAGD WERKSTER
werkdag en uren n.o.k.

ƒ2,50 p.u. Telefoon 2709
na 17 uur.

WIE HEEFT donderdag-
middag mijn BRIL mee-
genomen in het zwembad
van Bouvres Palace? Ben
erg gedupeerd! Jan Wil-
lem Landman, van Speijk-
straat 1, Telef. 3749.

Hoer zoekt voor perma-
nent ZIT-SL.KAMER. B.b.

h.h. Br. no. 2-5 bureau
van dit blad of telef. 020-

728257 of 02507 - 2428.

Groothandel in ROKERSBENODIGDHEDEN
vraagt voor licht magazijnwerk

jongeman of
gepensioneerde
(voor hele of halve daL'en)

Komt U even praten op Brederodestraat 41
of belt U op 2864

Wij bieden een accuraat en eerlijk jongmens
een prettige en gevarieerde werkkring als

pompbediende
Ook over het loon valt zeker niet te klagen!

Aanmelden: VAN LENT's AUTOSERVICE en
BENZINE-STATION
Hogeweg 2 - Zandvoort - Telefoon 2240

Zeewater bestendige.

Rubberboten

en buitenboord-motoren

Hethollag
'S GRAVELAND - POSTBUS 14

p.a. Oosterparkstr. 41, Zandvoort, tel. 02507-3660

VADERDAG
Verras vader met „iets goeds".

Wij brengen U een keur van geschenken!

(Geschenken, fijn om te geven, maar
nog fijner om te ontvangen!).

Overhemden
Weekendshirts

Polo-shïrts

Anklets en sokken

Zakdoeken
Pyama's

Badjassen j

enz. enz.

Lederwaren - Portefeuilles - Portemonnaies

Aktetassen - Koffers - Sleuteletui's

Wdpt U even bij ons binnen en uw
„gesohenk"problemen zijn opgelost!

Anth. Bakels N.V.
Sinds 1874

KERKSTRAAT 29-31 - TELEFOON 2513

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. £,. ICoonen*

Zandvoorts enige volledige
rijschool

Mercedes - NSU Prinz IV - DAF
Opel Vrachtwagen - Vespa scooter

BREDERODESTRAAT 66 TELEFOON 4419

Zondag 20 juni VADERDAG!
Verras hem met een origineel Vaderdag geschenk uit

Parfumerie Van Dam
HALTESTRAAT 53 - TELEFOON 3449

KOM GEZELLIG KIJKEN! Wij hebben een heel leuke sortering in HEREN TOILET-
TASSEN, OVERHEMD-ETUI's, MANCHET- KNOPEN enz.

Ook in electrische scheerapparaten
o.a. Philips, Braun, Remington .-.ijn wij heel goed gesorteerd.

Tijdelijk tot vaderdag by ieder PHILIPS SCHEERAPPARAAT GRATIS TONDEUSE.

En natuurlijk hebben wij ook diverse merken Afler Shave, haarlotion, schoercrcmc enz.

SPECIALE AANBIEDING:
1 FLES OLD SPICE AFTER SHAVE LOTION van f 6,75

met GRATIS VAPORISATEUR.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

GEZELLIG TAPIJT,
KENT GEEN TIJD!

J. van den Bos
, woninginichting

BüderdQkstraat 5 - Tel. 3796

k Leverantie van alle meubelen

u __
Heeft U al een gelukbrengende

trol?
U vindt ze al vanaf ƒ3,95 in:

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON :

Reparatie inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Ingezonden
Buiten verantwooiding der redactie.

Nogmaals de kabelloods!

Wat is er oige?ilijk aan de hand
met de kabelloocis?

Men leest en hoort van allerlei

daarover, o.a. wordt er gemompeld,
dat de Gemeente uit dépit, dat de
heer Sindram die loods gekocht
heeft, hem nu geen vergunning wil
geven om die prachtige ruimte in

de zomermaanden zelf te exploi-
teren.
En dat nog wel met het argument,

dat de rust van de bewoners van
het caravan-kamp gestoord zou
worden; op zijn zachtst uitgedrukt,
lijkt mij dat erg gezocht.
Laat het Gemeentebestuur nu

sportief zijn en de verlangde ver-
gunning geven; Zandvoort zou daar*
mede een pracht-gclegenheid krij-

gen tot het beoefenen van indoor-
sporl tot vreugde van een groot ge-
deelte der bevolking.

Hoogachtend, J. R. Oostenrijk.

\Jadezs UMen ycaafy

WAAR ZIJ WAT AAN HEBBEN!

Komt U daarom eens een kijkje bij ons nemen!

Lamswollen HEREN PULLOVERS in een tien-

tal kleuren, alle maten ƒ 19,75

De fijnste kwaliteit HEREN PULLOVERS
„Altmar.n" Wien ƒ 39,75

HEREN PYAMA met KAMERJAS in prachtige
dessins, tezame.i ƒ 49,75

HEREN ZWEMBROEKEN ook in laag short
model „Helanca" ƒ11,75

Sportieve HEREN ZWEMBROEK met brode
elastische band en votersluiting ƒ 12,95

„Helanca" ZWEMBROEK, streepdessin .. ƒ8,95

ZWEMSHORTS in alle mogelijil e dessins,
- - strepen, ruiten en uni . . . -. vanaf ƒ 9,95

Van „Tweka", „Jantzen" enz.
HEREN BADJASSEN ƒ64,50 - ƒ39,95 - ƒ29,95

„Sturha" SHORTS van „Diolen", poplin, gabar-
dine, in alle prijzen en maten.

HEREN „SWAN" ZAKDOEKEN en Zwitserse
ZAKDOEKEN, los en verpakt.

Een geheel nieuwe sortering in KREUKVRIJE
HERENDASSEN ƒ 4,95 - ƒ 5,95 - f 6,95

Sport NETHEMDEN, gestreept of uni .. ƒ9,95

HlodeUuis ,Di Waaqf
Haliestraat 40 Tel. 2087

Het huis van vertrouwen! Het huis met ue beroemde merken!

Alles mag geruild worden. Steeds een stap voor.

Vaderdag!
Geef vader een goed~stuk gereedschap.

De grootste sortering vindt U bij de

N.V. IJzerhandel
„Zandvoort"

Swaluëstraat 9 - Telefoon 2418

ALLE TUINBENCDIGDHEDEN
VERFWAREN - BUITENBIJTS

Sleutel bijmaken, klaar terwijl U wacht!

\|o©S

PANTOFFELS van

GROTE KROCHT
Ook voor Uw reparatie'.

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150



Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

wy rijden elke dag- in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPLEIN 18

(^oróetterie

aióon i&cfcwce.

daar slaagt U!

' '< J
>

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ 7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m'-

4

CADEAUX t

voor Vaderdag!
AUTOBORSTELS v.a ƒ12,75 AHANDRADIO's alle merken en prijzen

vanaf ƒ 17,50 4»
ELECTR. SCHEERAPPARATEN, o.a. ^
Phili-Shave, Braun, Remington v.a./39,50

~
PHILI-SHAVE TONDEUSE ƒ 7,50 4»
ZAKLANTAARNS, v.a f 1,75 ^AUTOPECHLAMPEN v.a ƒ 4,50

BUREAULAMPEN v.a ƒ 6,95 +
LIGSTOELEN, diverse prijzen v.a. ƒ 9,95 ^
VISSTOELTJE ƒ 4,25

ELECTR. BROODROOSTER .... ƒ27,50 +
enz. enz.

U slaagt by ons altijd! <fe

Doet Uw inkopen bij de

Fa. Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

S\ #ff* shop, . .

.

Hoeraaa PerryvanderKar's
strand-, spel- en badshop nu
in Bouwes-Palace, Zandvoort

Jajaja daar is het dan - eindelijk - daar waar het hóórt:,

aan de boulevard in Nederlands meest super-de-luxe on-

bewolkte wolkenkrabber-aan-zee: de nieuwste ideeën voor
spelen en spellen in en uit het water, de fijnste internatio-

nale bad- boulevardmode in jacks, slacks, slips, en noem
het maar op. De handigste en luiste stoelen en de kleurigste

parasols. De alle-maten rubberboten en -vlotten, de gekste,

leukste strandartikelen - alles alles a la minute bij het

strand bij de hand voor geweldig-gezellige heerlijk-onbe-

zorgde dagen. Nu in Bouwes-Palace. .

Dagelijks óók op zondag open van 9 uur 'sochtends tot 10 uur 'savonds tel. 02507-4535

I

DAMES, WÏJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. f 3,00

500 GRAM RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,75

500 GRAM ROSBIEF v.a. ƒ 4,50

150 gram Ham
150 gram Pekelvlees
150 gram Gel. Lever

ƒ 0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ 0,68

ƒ0,98 250 gram gek. Worst ƒ0,95
ƒ0,98 250 gram Leverworst ƒ0,80

wy leveren U gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrlce.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31
Telef. 4823

Zandvoort

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van rulten.

BUEG. BEECKMANSTR.
. TELEF. 4755

33

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdsohr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.déken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 c.; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wy zün elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergraoht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bijTel.
geen gehoor Zandvoort: 3763) Haarlem

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zjjn ALL RISK verzekerd!

Dr. Soliacpmanstraat 1, (boek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

DSg] GELDIG IN DE WEEK VAN 16 TM 22 JUNI 1965 CZ3

VOOR VADERDAG

ELK TWEEDE PAAR DE GRUYTER

HERENSOKKEN
GOED
KOPER

ELK BLIK
DE GRUYTER

GEHAKTBALLEN
GOED
KOPER

GROTE DOOS DE GRUYTER

BRABANTSE KOEKEN
VAN 125 VOOR

109
ELK GROOT BLIK OF
2 HALVE BLIKKEN de GRUYTER

NASI GORENG
Ifew BAMI GORENG
|F^ ^SJkBBa GOED

f" j

+ GRATIS
ZONNEZEGELi

WIN EEN VAKANTIE IN UW VAKANTIE!

i J

REIZEN EN ANDERE PRACHTIGE PRIJZEN KUNT U
WINNEN IN DE GROTE WEDSTRIJD,

WINN VAKANTIE IN UW VAKANTIE

!

STUUR DE GRUYTER 'N ANSICHTKAART

GRATIS ZONNEZEGELS OM MEE TE DOEN,
OP VELE DE GRUYTER ARTIKEIEN

„ \n~mift. tH*H*f -

UIT ONZE DROOMWENSSERIEs

KOQKAST 152 L
E

f.265.-

DE VOORDELIGSTE IN NEDERLANDI

AUTOMATISCHE ONTDOOI-INSTAUATIE
VRIESVAK OVER DE VOLIE BREEDTE

DROOM
PRIJS

TC BETALEN IN 200 ZEGELS ó 10 CENT + f 245/

OF 2650 ZEGELS

ALTIJD 10 °/o ECHTE KORTING OP AlU DE GRUYTER ARTIKELEN

DE GRUYTER
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Schrijven aan Gemeenteraad

VOOR HEN DIE DAMMEN
In de eerste plaats de vijf oplos-

singen van de laatste problemen
voor beginners.
No. 1. Oplossing probleem klassiek.

1. 49-43 28-33. 2. 43-38 33x42. 3.

31-26 22x31. 4. 26x48 18-23. 5. 48-43
23-29. 6. 43-39 en wint.
No. 2.

M Auteur K. J. Hekeldonck.
1. 34-29 26x38. 2. 29x27 38x20. 3. 27x
49 en zwart verliest op tempo.
No. 3. 1. 20-15 34-40. 2. 44-39 40-45.

3. 35-30 45-50. 4. 30-24 50x20. 5. lSx
24. Uit.
No. 4. 1. 25-48 42-47. 2. 50-44 47x24
of 20. 3. 44-40 45x34. 4. 48x19 en
wint.
No. 5. 48-42 39-44B. 2. 50x39 45-50.

3. 42-38 50x42. 4. 47x38 en wint.
1 B. 39-43. 2. 42-38 43x32.
3. 47-42 en wint.
Deze problemen zijn voor de

meeste misschien toch nog te moei-
lijk geweest want op deze serie van
5 voor beginners kwam zegge en
en schrijve één brief binnen met
alle goede oplossingen.
De volgende keer zullen we

trachten nog eenvoudiger proble-
men te plaatsen.
De man die alles goed had is de

heer A. de Joode» Stationsstraat 2,

alhier. De hartelijke gelukwensen
hiervoor. Het zak dambordje wordt
de heer de Joode binnenkort ge-
bracht.

De dichting „Sporthal Zandvoort
i.o." heeft een schrijven gericht aan
de Gemeenteraad van Zandvoort,
waarvan de inhoud als volgt luidt:

Geachte dames en 'heren,

Naar aanleiding van een op 15
juni j.1. gehouden vergadering van
de Stichting „Sporthal Zandvoort
i.o." en mede in aansluiting op het
door de heer C. J. Sindram aan U
gericht schrijven, vracen wij. uw
welwillende aandacht voor het vol-
gende.

In de eerste plaats heeft het
Stichtingsbestuur samengesteld uit

alle Zandvoortse aport- en culturele
verenigingen, het onderwijs e.d., tot

haar genoegen mogen constateren
dat ook de leden van Uw raad over-
tuigd zijn van de noodzaak van een
sporthal. Het lijkt ons dan ook on-
nodig in dit verband de noodsituatie,
waarin het sportleven, de culturele
sector en het onderwijs in lichaams-
oefeningen zich momentcel bevin-
den, met do vele voorhanden zijnde
voorbeelden te illustreren.

Het stichtingsbestuur heeft zich
uitgebreid verdiept in de achter-
gronden en de mogelijkheden van
het Sporthalplan, zoals dat thans als

algemeen bekend mag worden ver-
ondersteld, namelijk 7 a 8 maanden
gratis gebruik van de hal ten be-
hoeve van alle Zandvoortse sport-
en culturele verenigingen, scholen
e.d., mogelijk gemaakt door in de
zomermaanden een afzonderlijk re-
creatie-centrum in de hal te creëren.
De leden van het Stichtings-

bestuur hebben zich volledig kun-
nen overtuigen, dat op geen enkele
wijze privé-belangcn van de eige-
naar van de hal een rol spelen en
zij zijn van mening, dat de reële en
ideale mogelijkheden die hier liggen,

niet mogen worden gemist.
Zij zijn er tevens van overtuigd,

dat van geluidshinder voor do cara-
van-bewoners in de zomer, geen
sprake zal zijn. Overigens, mocht dit

motief nog gehanteerd worden, dan
meent de stichting, dat de onschat-
bare voordelen, die daar voor de
Zandvoortse samenleving tegenover
staan, aanmerkelijk groter zijn.

De stichting, die duizenden leden
•van sport-, jeugd- en cultu-
rele verenigingen vertegenwoordigt,
zou het zeer op prijs stellen, als U.
leden van de gemeenteraad, op Uw
vergadering van 22 juni a.s. een
duidelijke en positieve uitspraak zou
willen doen. Het lijkt niet verant-
woord, langer te wachten, in de
eerste plaats gezien de nood-situatie
waarin het verenigingsleven zich
bevindt, maar niet minder aange-
zien de eigenaar het terecht niet

mogelijk acht de prioriteit voor de
plaatselijke samenleving na een
blijvend op de lange baan schuiven
nog te handhaven.
Wij willen gaarne nogmaals be-

klemtonen, dat zowel de stichting

als de eigenaar slechts de ver-
enigingsbelangen in Zandvoort wil-
len dienen en tegemoet-willen ko-
men aan de steeds sterker wordende
zalennood, die ertoe leidt, dat ver-
schillende bloeiende verenigingen in

hun bestaan worden bedreigd.
Wij mogen U beleefd doch met

klem verzoeken, U vóór de beslis-

sende raadsvergadering van 22 juni

a.s. volledig te oriënteren over deze
zaak. Zowel de eigenaar als het
stichtingsbestuur zijn te allen tijde

bereid U nadere inlichtingen te

verstrekken over de gehele en ons
inziens ideale opzet.

Mocht U onverhoopt nog afwijzend
staan tegen de door ons ontwik-
kelde plannen, dan mogen wij er
met de meeste nadruk op aandrin-
gen, dat er op andere wijze in de
huidige behoefte aan een goede
sport- en toneelgelegenheid wordt
voorzien.

Uw besluit met belangstelling en
met vertrouwen tegemoet ziende,
met de meeste hoogachting,

Stichting „Sporthal Zandvoort".

Het schrijven was getekend na-
mens de Zandvoortse hockeyclub:

P. C. W. J. Krot; de gymnastiek- en
volleybalver. „O.S.S.": J.H.B.Brink;
de Zandv. korfbalclub: mevrouw R.
Kaijsers; de stichting voor Christe-
lijk onderwijs: W. Ingwersen; de
Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen": C. W.
van Limbeek; de Tennisclub Zand-
voort: F. K. J. Hassink; de Zandv.
operettevereniging: J. K. Hooger-
vorst; het hoofd van de Beatrix-
school: A. L. Moll; de afd. Zand-
voort van de Ned. Slavereniging:
Mej. E. Korting; do werkcommissie
stichting „Sporthal Zandvoort i.o.":

mevrouw A. Klijn en de leraar
lichamelijke opvoeding Middelbaar
onderwijs: F. Boukes.

Standpunt B. en VV.

opnieuw afwijzend.

Intussen hebben burgemeester er.

wethouders van Zandvoort in een
aan de raadsleden gezonden schrij-

ven geadviseerd, het door de heer
C. J. Sindram aan hen gerichte

schrijven voor kennisgeving aan te

nemen. B. en W. waren toen nog
onkundig van de brief die door de
stichting „Sporthal Zandvoort i.o."

tot de gemeenteraad werd gericht.

B. en W. beschrijven allereerst de
voorgeschiedenis met betrekking tot

de sporthal-affaire, zoals die ook in

het door de heer Sindram tot de
raadsleden gerichte, — en onlangs

door ons gepubliceerde schrijven

werd uiteengezet en besluiten dan
met erop te wijzen, dat de heer Sin-

dram op 24 april j.1. met het college

van B. en W. in contact trad. Ken-
nelijk wil deze als eigenaar van dit

gebouw trachten te bereiken, wat
indertijd de heer Cerni niet lukte,

namelijk de exploitatie als amuse-
mentsgelegenheid gedurende de zo-

mermaanden. Volgens B. en W.
stelde de heer Sindram in zijn

schrijven voorop zijn streven om te

komen tot een „meer verheffend"

gebruik van het gebouw, namelijk

door dit te doen dienen ter voorzie-

ning in de grote behoefte aan zaal-

sportaccomodatie in Zandvoort. Om
dit streven tot werkelijkheid te

kunnen brengen stelde hij volgens

B. en W. de zomerexploitatie in de
amusementssfeer als een condilin

sine qua non. Alicen reeds om die

reden mist volgens het college het

plan van de heer Sindram reële

grond.
,

Wat betreft het initiatief van de

heer Sindram om — geheel in het

midden latend of deze sporthal zal

worden gevestigd in de voormalige
kabelloods dan wel dat de ge-

meente een sporthal zal bouwen om
te komen tot oprichting van een

stichting „Sporthal Zandvoort", ver-

klaren B. en W. waardering te kun-
nen hebben voor dit particulier

initiatief en met belangstelling ziet

het college de resultaten van de

arbeid van het door de heer Sin-

dram samengestelde comité tege-

moet. B. en W. achten het echter

niet opportuun dit particulier ini-

tiatief reeds van den beginne af te

begeleiden door het aanwijzen van

een vertegenwoordger van het col-

lege in het bestuur van de te vor-

men stichting.

Gelet op het een en ander advi-

seren B. en W. dan ook, het aan de
raad gerichte schrijven van de heer
Sindram voor kennisgeving aan te

neinen.
De behandeling van deze affaire,

die in Zandvoort en ook daarbuiten
met grote belangstelling wordt ge-

volgd, staat als punt 20 op de 22

punten tellende raadsagenda voor
a.s. dinsdagavond en het laat zich

aanzien, dat — mede in verband met
het door de stichting aan de raad
gerichte schrijven, het laatste woord
"over deze zaak nog lang niet ge-

sproken is.

HULP GEVRAAGD voor de tuin

1 x p. week. Vak^kennis niet nodig.

Brederodestraat 5.

VOOR DIRECT GEVRAAGD:
LEERLING OF AANK. SMID

Smederij G. LOOS
Gasthuisplein 6, tel. 3928

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Elisaboth Catharina, d. v.

M. Merait en C. E. G. Herrewijn.
Geboren buiten de gemeente:
Bob, z. van P. Honderdos en W.
Knook. Fred, z. van F. Ipenburg
en L. Drommel. Petra Leontine,

d. van J. Hoekema en T. Schevel.

Ondertrouwd: P. J. de Boer en H.
H. M. Slceman. J. W. Loevendie
en C. van Caspel.

Overleden: Adrianus J. Ottho, 69

jaar, geh. gew. met A.E. Scholtz.

Overleden buiten de gemeente:
Johanna R. van Rensen, 90 jaar,

geh. gew. met J. Kellenbach.

COLLECTE NED. ROODE KRUIS
De te Zandvoort gehouden inza-

melingsactie ten bate van het Ned.
Roode Kruis heeft een bedrag van
ƒ3741,— opgeleverd. Het bestuur
van de plaatselijke afdeling betuigt
zijn grote erkentelijkheid aan allen

die aan dit prachtige resultaat heb-
ben medegewerkt.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
AFDELING HANDBAL
De uitslag van het geslaagde

sdhoolhandbaltocrnooi is als volgt:

Jongens 9-11 jaar I.o.

1. H. Schaftschool 1.

2. Wilhelminaschool 1.

3. Julianaschool 1.

Troostprijs: Julianaschool 2.

Meisjes 9-11 jaar I.o.

1. A. Plesmanschool 1.

2. H. Schaftschool 1.

3. Julianaschool 1.

Troostprijs: H. Schaftschool 3.

Jongens 11-14 jaar I.o.

1. A. Plesmanschool 1.

2. H. Schaftschool 1.

3. K. Doormanschool 1.

Troostprijs: H. Schaftschool 3.

Meisjes 11-14 jaar I.o.

1. H. Schaftschool 1.

2. K. Doormanschool 1.

3. Mariaschool 1.

Troostprijs: Mariaschool 3.

Jongens 11-15 jaar u.l.o.

1. W. Gertenbachschool 1.

2. W. Gertenbachschool 2.

3. Chr. U.L.O. 1.

Meisjes 11-15 jaar u.l.o.

1. Chr. U.L.O. 1.

2. W. Gertenbachschool 2.

3. W. Gertenbachschool 1.

Jongens 15-17 jaar u.l.o.

1. W. Gertenbachschool 2.

2. W. Gertenbachschool 1.

Meisjes 15-17 jaar u.l.o.

1, Chr» U.L.O. 2.

2. Chr. U.L.O. I.

De wisselbeker ging dit jaar naar
de Dr. A. Plesmanschool, welke
school met het beste doelgemiddelde
uit de bus kwam.

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPING
and PRINTING

VlMs
Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

FOTO „LION"
HALTESTRAAT 69 — ZANDVOORT

2 min. van het station
2 min. from the station

GEVA-COLOR

2 min. vom Bahnhof
2 min. de la Gare

tf®£'

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR GEVA-COLOR FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8 + 16 m.m. Cinófilms

Van 16 juni af geopend van 9 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds

Zandvoortse bejaarden
defileerden voor de Koningin

Voor vele Zandvoortse bejaarden

zal donderdag 17 juni de dag van

hun leven zijn geworden. Op die

dag namelijk defileerden zij in de

tuin van paleis Soestdijk voor H.M.
Koningin Juliana, die onderaan het

bordes van het paleis had plaats

genomen, om de hulde van de

Zandvoortse bejaarden in ontvangst

te nemen.

Een onvergetelijke dag en een

prachtige dag, die wij van begin tot

einde meemaakten en die mogelijk

was geworden door de aktivitciten

van het Zandvoortse comité ouden

van dagen, dat dit jaar haar veer-

tigjarig bestaan herdenkt. Niet ten

onrechte noemde voorzitter H. Hil-

dering in een toespraak in de loop

van de dag deze 17de juni het

hoogtepunt van het jubileumjaar.

Vijf bussen met bijna 250 Zand-
voortse bejaarden vertrokken des
morgens om 9 uur van het Gasl-
huisplein. Allereerst werd gereden
naar Singer's museum en concert-
zaal in Laren, — bij velen reeds
bekend door de televisie-uitzendin-

gen — waar koffie werd gedronken.
Vervolgens vertrok men naar paleis

Soestdijk, waar om 12 uur het défilé

aanving. Het lag aanvankelijk in de
bedoeling, dat Zandvoorts oudste
inv/oner, de 98-jarige Engel Paap,
de Zandvoortse poppen, gekleed in

oud Zandvoortse dracht, zowel de
man als de vrouw, aan H.M. de
Koningin zou overhandigen, doch
doordat deze zeer slecht ter been
is, was deze eer thans toebedeeld
aan de echtgenote van wijlen Piet
Keur, die van de oprichting van het
comité af bestuurslid was geweest
en enorm veel voor de Zandvoortse
oudjes had gedaan, de 67-jarige
mevrouw J. Keur-Paap, die voor
deze gelegenheid eveneens gestoken
was in oud-Zandvoorts costuum.
De Koningin, gekleed in een een-
voudig grijs mantelpakje met licht

blauwe blouse, was voor de Zand-
voortse bejaarden een openbaring
door haar eenvoud en grote vrien-
delijkheid. Slechts drie personen
mochten pesoonlijk hun opwachting
maken bij Hare Majesteit. Dit wa-,
ren de voorzitter, de heer H. Hilde-
ring, de heer Kees Kerkman, reeds
van de opichting af bestuurslid van
het comité en genoemde mevrouw
J. Keur-Paap.

Over de prachtige poppen be-

toonde de Koningin zich zeer

enthousiast en belangstellend infor-

meerde Hare Majesteit, of mevrouw
Keur de oude Zandvoortse kleding

nog altijd droeg. Onze landsvromve

verklaarde, dat het fraaie geschenk

een ereplaats zou krijgen in haar

particuliere poppen-museum.

Vriendelijk en uitermate belang-
stellend informeerde de Koningin
enige tijd naar bijzonderheden uit

onze gemeente en haar vele vragen
werden afwisselend door het Zand-
voortse trio beantwoord. Langzaam
trokken daarna de vijf bussen uit

de badplaats aan haar voorbij,

waarbij zij enthousiast werd toege-
wuifd door de inzittenden, wier
enthousiasme haar kennelijk veel

pleizier deed. Dat het verscheidene
Zandvoortse oudjes te machtig werd
en menig traantje werd weggepinkt
door ontroering, nu zij onze Lands-
vrouwe van zo heel dichtbij konden
meemaken , was daarbij welhaast
iets vanzclfsprekends.

Vervolgens werd na dit défilé
teruggereden naar Singer in Laren.
In de concertzaal sprak de heer Hil-
dering de aanwezigen toe. Hij deelde
mede, dat Zandvoorts burgemeester
door ziekte verhinderd was, de
tocht mee te maken. Aan Hare Ma-
jesteit had hij op diens verzoek de
groeten van Mr. H. M. van Fenema
overgebracht. Spreker noemde dit

défilé het hoogtepunt van het jubi-
leumjaar en deelde mede, dat begin
september de jaarlijkse grote uil-
gaansdag zal plaats vinden, die dit-

maal een extra feestelijk karakter
zal dragen.

De Directeur van Singer's Alge-
meen culturele centrum in Laren,
de heer Leffelaar, ontpopte zich
daarna als een volle neef van de
voorzitter, met hierdoor een grote
kennis van de Zandvoortse aange-
legenheden.

Hij huldigde allereerst mevrouw
Hildering-Sieveking, do echtgenote
van de overleden voorzitter (vader,

van de huidige) die jarenlang het
comité als voorzitter grote diensten
bewees. Hij overhandigde mevrouw
Hildering een fraai boeket. Ver-
volgens huldigde hij de heer Kees
Kerkman voor diens 40-jarige trou-
we dienst als bestuurslid en schonk
hem het kostbare, rijk geïllustreerde
gedenkboek „De mens en de kun-
stenaar" van W. H. Singer jr.

Daarna deelde de heer Leffelaar
mede, dat hij namens hot Singer-
concern de Zandvoortse bejaarden
oen korte filmvoorstelling wilde
aanbieden met een film van zijn

plaatsgenoot, de cineast Bert Haan-
stra, een mededeling, die met een
enthousiast applaus werd ontvangen.
Vertoond werd hierna de prachtige
kleurenfilm „glas", welke keuze wel
een zeer gelukkige bleek te zijn

geweest.

Vervolgens werd in het restaurant
de lunch gebruikt, waarna men tot

half vier gelegenheid had, het Sin-
ger museum te bezichtigen. Het
vele, dat men hier te zien kreeg op
het gebied van schilderijen, cera-
miek en penningen, liet niet na op
de Zandvoortse bejaarden grote in-

druk te maken.

Om half vier werd de terugtocht
naar Zandvoort aanvaard, waar men
omstreeks vyf uur arriveerde. Veel
te vroeg naar de zin van velen, maar
toch allen uitermate voldaan om de
emotievolle dag, die hen tot in

lengte van jaren zal bijblijven ais

een hoogtepunt uit hun leven.
Aan het comité hulde, voor de

voortreffelijke organisatie die deze
dag kenmerkte. K.

BEJAARDENSOCIëTEIT
„VOOR ANKER"
Daar de „soosmiddagen" van de

bejaardensociëteit „Voor Anker" ge-
durende de maand mei een groot
succes zijn gebleken, daar 't aantal
bezoekers(sters) schommelde tussen
de 30 en 50 personen, zullen deze
bijeenkomsten, welke gehouden
worden in de Calvijnzaal van de
Gereformeerde kerk aan de Julia-

naweg, ook gedurende de maand
juni worden voortgezet en wel op
de vrijdagen 18 en 25 juni en op de
maandagen 21 en 28 juni.

Na de geslaagde trips naar Keu-
leenhof en Epe, organiseert het be-
stuur voor eigen rekening van de
leden nog een uitstapje naar Am-
sterdam op vrijdag 16 juli a.s. Er
zal dan een bezoek worden gebracht
aan het Havcngebouw, een rond-
vaart gemaakt door de .grachten en

een rondrit per touringcar door oud
en nieuw Amsterdam. In het Bos-
baan-restaurant zal de lunch wor-
den gebruikt.

Zandvoort kende méér bezettingstijden (Vervolg).

DE SPAANSE OVERHEERSING
Zoals ik reeds eerder opmerkte,

is veel waardevol geschiedkundig
materiaal, Zandvoort betreffende, in

de loop der eeuwen door diverse

oorzaken verloren gegaan. Dit heeft

tot gevolg gehad, dat ook over de
Spaanse tijd niet zo heel veel be-
kend is gebleven, doch uit verschil-

len oude stukiken valt toch wel met
zekerheid op te maken, dat ook ons
dorp heel veel van de Spaanse be-
zetting van ons land te lijden heeft

gehad.
Zo is bijvoorbeeld bekend, dat in

het begin van do tachtigjarige oor-

log Zandvoort het toneel werd van
een ware veldslag, waarbij het dorp
voor een groot deel door brandstich-
ting, die daarop volgde, werd ver-

nield. Het voorval speelde zich af

na de val van Enkhuizen en vóór
het vertrek van Alva, dus in 't

begin van 1573 en het is waar-
schijnlijk, dat bij deze brandstich-
ting ook een deel van onze Her-
vormde kerk het kind van de reke-

ning werd.
Uit kronieken van Spaanse sol-

daten blijkt, dat kapitein Don Ro-
drigo Zapato door de bevelhebber
van den Haag werd uitgezonden om
in Amsterdam, koren en kruit te

halen. Na een moeilijke tocht over
land keerde hij langs het strand
terug, daar hij terecht vreesde, te

land op sterke tegenstand te zullen
stuiten en dat de bruggen vernield
zoudc'i zijn.

Langs het strand voortmarche-
rend, kwam hij bij het dorp Zand-
voort waar hij zijn mannen, na de
lange mars logies wilde geven om
hen weer wat op hun verhaal te

brengen, terwijl ook de paarden
voor de ikarron hoognodig rust be-
hoefden. Hij zond vier ruiters voor-
uit om de inwoners van het dorp
gerust te stellen en hun te laten
aanzeggen, dat degene, die de wa-
pens niet opnam legen de soldaten
van de koning, geen leed zou ge-
schieden. Zij zouden integendeel
goed behandeld worden. Maar kapi-
tein Zapato wist niet, dat het dorp
zo goed als goheel verlaten was door
de inwoners, nadat Nederlandse sol-

daten ten getale van 600 man Zand-
voort bezet hadden. Deze bezetting

liet de vier ruiters tot vlak bij het
dorp naderen. Zij hadden een bol-
werk gemaakt met 12 stukken ge-
schut en schoten deze kanonnen af,

toen zij do mannen hoorden aan-
komen. Het was reeds donker en zij

meenden, afgaande op het geluid,

dat het aantal ruiters veel groter

was. Don Rodrigo liet daarop de
bagage in de duinen in veiligheid

brengen en zond, toen hij de vijand
in het oog kreeg, een vaandrig met
twintig soldaten op verkenning uit,

om te zien, hoe de ingang van het

dorp was gebarricadeerd en hoe
groot de bezetting was. Deze voor-
uitgeschoven verkenningstroep ont-
dekte een onversterkte toegang en
daarlangs viel men de bezetting
aan, die weinig weerstand kon bie-
den, omdat de Spanjaarden veel
beter bewapend waren. Don Rodrigo
vervolgde hen en liet het dorp vol-
ledig ontruimen, terwijl het bol-
werk werd vernield. Tachtig man
sabeldeu zij neer en maakten daarbij
een vaandel buit. Er was verder
geen levende ziel meer te bekennen
in iheol Zandvoort, degenen, die er
nog aanwezig waren geweest, wa-
ren de duinen in gevlucht. Evenmin
vonden de Spanjaarden voedsel,
want allen bleek to zijn meege-
nomen. Zij overnachtten in Zand-
voort en gingen de volgende dag
verder langs het strand naar Den
Haag, doch uit wraak, omdat men
hun deze tegenslag had bereid, werd
vóór hun vertrok het dorp voor een
groot deel in brand gestoken, waar-
bij volgens do (kronieken veel hui-
zen en gebouwen worden verwoest.

Uit dit dramatische verhaal blijkt

wel, hoe gespannen de toestand was
en hoezeer ons land van de voort-
durende oorlogstoestand te lijden
had. Er is allo grond voor de ver-
onderstelling, dat bij deze brand-
stichting uit wraak ook de Her-
vormde kerk inclusief de toren werd
verwoest, doch daar de eerste pre-
dikant reeds in 1586 zijn intrede

deed in deze kerk, moet deze toen

dus alweer in elk geval gedeeltelijk

hersteld geweest zijn. Die eerste pre-

dikant was ene Joh. Marcus, di-i in

Zandvoort stond van 1586 tot 1611

en werd opgevolgd door J. H. Trol-

linus (1612-1622), die als predikant
ontslagen was te Wormer en na zijn

ambtsperiode in Zandvoort vertrok
als vlootprcdikant. Een familielid

van deze predikant heeft in Zand-
voort merkwaardige proeven ge-

daan en daarover een boekje ge-

schreven onder de titel: „De Neder-
landse sleutel van 't secreet der
philosophie". Daarin wordt reeds

gewezen op de wet van het behoud
der elementen. De proef, waaruit
deze v/et wordt afgeleid, wordt dan
als volgt beschreven:
„Indien ghij oock den mercurium

met sulpher en zout armoniaci su-
blimeert, verandert dat in een root
poeder ende dit poeder dan weder
ghebrandt, komt weder die mer-
curius, sonder verlies in ghewicht".
Onder deze, opdracht staat: Sand-
voort, den 4 January 1613.

Om echter terug te keren tot de
Spaanse bezettingstijd, de aan de
tachtigjarige oorlog voorafgaande
jaren, heten evenmin de inwoners
van Zandvoort onberoerd. Door de
eeuwen heen hebben de Zandvoor-
ters zich steeds zeer geïnteresseerd
getoond voor elke nieuwe leer of
toestand, die zich voordeed. We zien

dat in de historie van Zandvoort
verschillende malen. Zo liet de
reformatie hen evenmin onberoerd
en bij de verbreiding van de nieuwe
leer speelden zij een belangrijke rol.

Dat zij daarbij het kind van de re-
kening werden, behoeft zeker geen
nader betoog. Reeds in 1526 vaar-
digde de vroedschap van Haarlem
tenminste al het volgende stuk uit:

„Alsoo fame is, dat de dwalinge
van de Lutheriaenscho opinie bij

eenighe alhier in Haerlem gcsubsti-
neert wordt, soo sullen die schout,
burgemecsteren ende schepenen
naorstclijck toesien, dat daerinne
voirsien wordt also behoort, nae-
volgende die placaeten ende manda-
mentcn van den Keijser daeraf ge-
publiccert, sonder eenighe simulatie'.

Wat in Haarlem toen niet meer
kon geschieden, zocht men buiten
de muren van deze stad te doen.
In 1531 komt er tenminste weer een
bekendmaking van 't gemeente-
bestuur, waarin verboden wordt:
„dat geen inwoonders of poorters
tot Santvoort sullen gaen hooren
nacr de predicatic, doordien veel
ouestic komt over 't seggen: gü
Luthcrianen, gij Papisten en andere
diergclijkc woorden".

Het bleek echter niet veel Ie
hebben geholpen.
Karel V vaardigde al spoedig pla-

katcn uit legen de aanhangers van
de zgn. „vrije leer", waarbij de man-
nen en vrouwen met de brandstapel
werden bedreigd, alsmede met ver-
beurdverklaring van hun goederen.
Dat dit geen loze bedreiging is ge-
woest, weet ieder van ons uil de ge-
schiedenis.
Toen kwam, met de beeldenstorm

in 1566, de periode van de hage-
preken. Een bewogen tweetal jaren
1565 en 1566 óók voor Zandvoort.
Hoewel Philips II als opvolger van
Karel V nog strenger tegen deze ket-
ters optrad dan zijn voorganger,
bleek echter de nieuwe leer ook in
Zandvoort niet te keren. Op 21 juli

1566 trokken een groot aantal men-
sen, óók uit Zandvoort naar Over-
veen, waar P. Gabriël en C. Jans-
zoon Koster een hagepreek hielden
in het open veld. Hel volk was uit-
gelaten van geestdrift en bracht
voor een groot deel de aan de preek
voorafgaande nacht door in de dui-
nen. Later, na de inneming van de
stad Haarlem door de Spanjaarden,
heeft nog menigeen zijn bezoek aan
die hagepreken zwaar moeten boe-
ten, want onder do luisteraars be-
vonden zich een grote massa spion-
nen, die maar al te gaarne het
„bloedgeld" wilden verdienen door
het doorgeven van namen van hen,
die deze preken beluisterden. Ook
verscheidene inwoners(sters) van
Zandvoort zijn van deze spionnen
hot slachtoffer geworden. K.

(Wordt vervolgd).

AGENDA RAADSVERGADERING
dinsdag 22 juni n.m. 8 uur.

1. Vaststelling nolule:i van de ver-
gadering van 27 april 1965.

2. Ingekomen stukken.

3. Benoemingen enz.

4. Aankoop manschappcn-maleri-
eelwagen brandweer.

5. Preadvies verzoek mevrouw H.
Hcndriks-Teiol inzake verkoop
patates-fnte.T in strandtent.

6. Verhuur grond Brederodestraat

7. Aanschaffing geluidsapparatuur
voor filmlooitel Dr. Alb. Ples-
manschool.

8. Honorarium regeling lijkschou-
wers en heffing rechten lijk-

schouwing
9. Subsidie Stichting Haarlems Bu-

reau voor Medische Sporlkeu-
ring.

10. Presentiegelden commissie be-
zwaarschriften Algemene Bij-
standswet en Adviescommissie
Woonruimtewct.

11. Stichting openbare kleuter-
school in plan noord-oost.

12. Bezwaarschriften bouwterrein-
belasting.

13. Aanleg wegen en riolering na-
bij de Kamcrlingh Onnesstraat
en de Keesomstraat.

14. Verbreding Herenstraat.

15. Subsidie vereniging Brandweer-
personeel.

16. Aanvagen ex art. 72 L.O. wet
1920 t.b.v. Bcatrixschool.

17. Alsvoren t.b.v. Mariaschool.
18. Aanschaffing naaimachine Dr.

A. Plesmanschool.
19. Verbetering gymnastieklokaal

Hannie Schaftschool.
20. Preadvies schrijven C. J. Sin-

dram inzake bestemming voor-
malige kabelloods.

21. Invoering aardgas; opdracht
ombouwfirma.

22. Rondvraag.

„OEFENING STAALT SPIEREN"
De belangstelling voor de jeugd-

dag van de Kennemer Turnknng
op zondag 20 juni a.s. op het Ko-
ningsveld te Velsen, is vrij groot.
Ook O.S.S. zal met een flinke ploeg
jongens en meisjes hieraan deel-
nemen, waarbij zowel per fiets ais
per trein de reis door de deel-
nemenden wordt gemaakt.

r ^
DE TIEN GEBODEN
voor baders en zwemmers

1. Ga nimmer op een onbe-
waakt strandgedeelte baden
of zwemmen, wanneer er 'n
sterke landwind waait en
het water vallende is. De
bovenstroom en de muien
voeren U van de kust af.

2. Als ge baadt en ge beuindt
U op de bank, ook al staat
ge maar tot kniehoogte in
het water, let dan op de
opkomende vloed. Het wa-
ter stijgt in betrekkelijk
korte tijd. De mogelijkheid
bestaat dat ge niet terug
kunt keren.

3. Wilt ge veilig baden en
zwemmen, wilt ge volop
genieten van de heerlijke,
heilzame zee, ga dan alleen
baden en zwemmen daar,
waar uitstekend toezicht
door ervaren badpersoneel
wordt uitgeoefend.

4. Gedraagt U geheel naar de
aanwijzingen en raadgevin-
gen van het badpersoneel.
Zij weten de gevaren die
dreigen kunnen beter dan
giö.

5. Breng de badman, die Dan
's morgens vroeg tot

's avonds, onvermoeid en
onafgebroken op zijn klan-
ten heeft te letten, niet
nodeloos in gevaar. Bedenk
dat velen van hen huis-
vader zijn en door Uw on-
voorzichtigheid een ongeluk
kunnen krijgen.

6. Leer wat een mui is.

7. Wanneer ge niet zwemmen
kunt, leer dan zwemmen;
maar onthoudt ook, dat
iemand die goed kan zwem-
men, wel in zee kan ver-
drinken.

8. Vraag, wanneer ge een
goed zwemmer zijt en ge
wilt U iets verder uit de
kust begeven, aan de bad-
man hoe de stroom loopt.
Tegen de stroom optornen
is in het dagelijks leven
reeds moeilijk, in zee is het
geheel onbegonnen werk en
ge gaat zeker ten onder.

9. Lijdt ge aan eigenwijsheid:
ge wilt U niet laten raden
en ge lacht om elk gevaar;
zoekt dan een gevaarlijke
plek op, liefst waar ge voor
gewaarschuwd zijt en ga
daar in zee, wellicht be-
reikt ge dan spoedig Vw
doel.

lO.Laat U echter door al deze
voorschriften niet afschrik-
ken. Baadt en zwemt naar
?iartelust. Neemt echter
altijd de nodige voorzichtig-
heid in ac?it en ga wanneer
ge niet kunt zwemmen,
nooit dieper dan tot borst-
hoogte in zee.

Samengesteld door:
P. van der Mije K.Czn.
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WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 Tel. 02507 - 2002
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,,BROKMEIElTTDriÖ96
De sp«fia»lwink in wijnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale w^jnaanbiedingenl

WIJNHANDEL - SLHTHIJ

HEEMSTEDE /AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - TeL 4 02 70

lans Hals
Haailem. Tel. (02500) 54731 - 3 min. v.h. station

Wegens enorm succes geprolongeerd:

James Bond

Geheim agent 007 contra Dr. No.
Adembenemende 007 avonturen 14 .jr

Aanvangstijden: zaterdag- 2, 7, 9.15 uur.

Zondag 2, 4.30, 7, 9.15 uur.
Dinsdag 8 uur. Oveiige dagen 7 en 9.15 u.

TEENAGERS... LET OP!
Het mooiste van het mooiste

!

Spccioal onlworp'-n modellen voor teenagers in

mantels en mantelkostuums
in de maW 30 tot 40 vanaf

124,- f 29,- f39f
-

(Ook nog enkele stuks in de grotere maten)
Dit is goedkoper dan ooit tevoren !!

ENIGE ZEER FRAAIE CAMELMANTELS
IN DE MATEN 36 - 50

Mevr. J. Collewijn - mannequin

KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM

Voor vaderdag
een grole en mooie sortering

boeken en kantoorartikelen

balpoints, vulpennen enz.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

VAN PETEGEM
Kerkstraat 28 Telefoon 4201

DIVANBED vanaf

LEDIKANT MET VOETBORD vanaf

DUBBEL DIVANBED vanaf

STAPELBED vanaf

POLYETHERMATRAS vanaf

BINNENVERINGMATRAS .

.

vanaf

ZOMERDEKENS, 1 PERS vanaf

100% WOLLEN DEKEN 150 x 220 vanaf

BEDDENSPECIAALZAAK

ƒ 27,50

f 49,75

ƒ 69,50

ƒ 65,00

ƒ 29,75

ƒ 49,75

ƒ 14,95

ƒ 33,50

KEMPER
IIALTESTRAAT 21 TELEFOON 2119

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

HewfUx
ALUMINIUM JALOUZIEëN
de ideale zonwering:!

*
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Langs de vloedlijn

„Ja on. nee" zijn de kortste
woorden ea hot gemakkelijkst
uit te spreken, maar ook juist

die woorden, welke hel meeste
overleg vereisen.

Ch. M. de Tallcyrand
(1754 - 1838)

Verklaring
van de heer Sindram

De heer C. J. Sindram deed ons
onderstaande verklaring toekomen
over de beweegredenen, die hem
noopten tot introkking van zijn aan-
bod inzake een sporthal. Wij laten
deze in haar geheel volgen.
Wat mij leidde tot het intrekken

van mijn aanbod was de bedroe-
vende constatering van:

Ie. De wijze en het laagstaande
peil van de discussie in deze
gemeenteraadszitting, waarbij ik
met name noem de leden van
de P. v.d. A. fractie.

2e. Het feit dat vele gemeente-
raadsloden niet kunnen lezen of
de moeite niet hebben genomen
de stukken te bestuderen.

3c. Dat, met mijn ideeéle doel, uit-
gerekend do vertegenwoordigers
van de bevolkinesgroep, die hier
het meest van zou profiteren,

n.1. de minder gesitueerden,
zich het felst tegen mijn plan-
nen 'keerden; juist hier had ik
een objectieve, sociale instel-

ling verwacht.

4e. Dat mijn onbaatzuchtige plan-
nen, naar mijn gevoel, grof ge-
weld werden aangedaan en dat
ik, met een waarschijnlijke
stemmenverhouding van ze\en
tegen zeven, de eer dan toch
liever aan mijzelf wens te hou-
den.

Al wens ik mij te distanciëren van
iedere „politieke" voorkeur, dank ik
de heren gemeenteraadsleden, die
vertrouwen in mij stelden en met
name de heer Breure voor zijn, ge-
zien de omstandigheden, vergeefs
ingediende motie.
Voor iedere ingezetene van Zand-

voort, die toch nog mocht twijfelen
aan mijn onbaatzuchtigheid, ben ik
bereid in een persoonlijk gesprek
..volledige., opening van zaken te

geven.
C. J. SINDRAM,
Kenaustraat 4, Haarlem.

Onbegrijpelijk
Ket was een vreemde gang van

zaken dinsdagavond tijdens de
raadsvergadering to^n de affaire

„kabelloods-sportlial" ter sprake
kwam. Er waren verschillende din-
gen waarover ik mij uitermate heb
verbaasd. Daar was de starre hou-
ding van ons college van B. en W.,
dat ook thans geen duimbreed van
het eenmaal ingenomen standpunt
bleek te willen afwijken en waar-
van ik de argumentatie (vrees voor
verstoring van orde en rust) uiter-
mate zwak bleef vinden. Bovendien
werd er mot geen woord gerept
over do bestaande zalennood en
over het belachelijke feit, dat Zand-
voort, dat zo graag wereldbadplaats
wil zijn, niet eens meer over een
bioscoop beschikt. Daar moet U
onze gasten eens over ihorcn! Dat
men schermde met het gebaar, van
gemeentewege een sporthal te wil-
len bouwen, zal voorlopig wel een
utopie blijven, want het college
weet net zo goed als ik, dat daarvan
de eerste jaren niets komen kan,
alleen al het verkrijgen van een
Rijksgoedkeuring vergt jaren. Dat
moet U maar eens aan de heer Kel-
der van de Rotonde vragen! Wan-
neer de veronigingsbclangen ons
geachte college zozeer ter harte
gaan, dan had men mijns inziens dit

presentje van de heer Sindram niet
mogen weigeren, al was het des-
noods maar voor tijdelijk geweest.
Dan had mei tenminste daden ge-

„WURF-PRAET"

WULLTJM v.d. WTJRFF:
„Do sportihal is nou 'n spothal
en de kaebelloods 'n faebel-

loods 'eworre!"

Geen sporthal in de kabelloods
HEER SINDRAM TREKT ZIJN AANBOD IN

Het debat van de Zandvoortsc
gemeenteraad, in de raadsvergade-
ring van dinsdagavond j.1. over het
uitgebrachte pre advies van B. en W
waarin werd voorgesteld, het schrij-

ven van de heer C. J. Sindram te

Haarlem, waarin deze als eigenaar
van de voormalige kabelloods de
Zandvoortse sport en culturele ver-
enigingen deze loods om niet aan-
biedt gedurende de periode 1 okto-
ber tot 1 mei voor het beoefenen
van zaalsporten en voor het geven
van uitvoeringen en gedurende de
overige vijf maanden te gebruiken
als amusementshal, vond een abrupt
en enigszins sensationeel, door nie-
mand verwacht einde.
Nadat de heer Sindram namelijk

op de tribune deze debatten enige
tijd had aangehoord, verliet de heer
Sindram de zaal. De heer J. Koning
volgde hem enige tijd later en kwam
na verloop van tijd de raadzaal
weer binnen, waarna hij de verbluf-
te raadsleden en het college mede-
deelde, dat de heer Sindram in de
hal het einde van de besprekingen
afwachtte en hem verzocht had
mede te delen, dat hij, gelet op het
karakter van de debatten, besloten
had, zijn aanbod in te trekken, zo-

dat verder praten nutteloos was. Bij

het verlaten van de zaal had de heer
Sindram Uw verslaggever reeds in

het oor gefluisterd: „ze praten ver-
der voor niets".

Dit besluit van de heer Sindram
over een zaak, waarover in Zand-
voort en daarbuiten nog al wat
deining was ontstaan, verwekte in

de raadzaal vanzelfsprekend enige
emotie en de vroede vaderen toon-
den zich enigszins beduusd.

Ruim een uur haddon de raads-
leden zich toen met deze zaak bezig
gehouden, waarbij de meningen
zeer verdeeld bleken en de fractie

van de P. v.d. A. (5 man) zich en
bloc tegen het aanbod van de heer
Sindram verklaarde.
De heer W. van der Werff vond

de houding van het gemeentebestuur
onbegrijpelijk en begreep niet,

waarom men deze hal indertijd

zelf niet had gekocht. Een pracht-
object ging daarmee voor de ge-

meente verloren. Wat het argument
van het college betreft, dat een
amusementshal hier de rust zou
verstoren, meende spreker, dat dit

niet in het geding tkon worden ge-

bracht, aangezien zich in de nabij-

heid van de hal geen „Huis in de
duinen" bevindt. Spreker achtte het

aanbod van de heer Sindram een
prachtige oplossing om het nuttige

met het aangename te verenigen en
begreep niet, dat het college niet

beseft wat men hot Zandvoortse
verenigingsleven aandoet, door dit

prachtige gebouw te weigeren.
De heer W. J. Zoet liet een ge-

heel ander geluid horen. Spreker
stelde zich geheel achter het pre
advies van het college. Hij meende
dat er over deze zaak teveel ge-
sproken en geschreven werd en dat

deze in het emotionele vlak werd
getrokken. Spreker wenste door
deze hal geen tweede „Blokker-
sfeer" in de omgeving te maken, en
meende, dat exploitatie als amuse-
mentshal het „nozemdom" in Zand-
voort zou doen toenemen met alle

daaraan verbonden narigheden als

vechtpartijen en auto-diefstallen.

De heer Zoet had zóveel vertrou-
wen in B. en W., dat hij zich gaar-

ne achter hun plannen stelde, om
zelf een sporthal te bouwen, die er

steld en het niet bij woorden ge-

laten.

Wat mij tevens zeer verwonderde,
was het feit, dat onze geachte wet-
houder van Culturele en Sociale

zaken geen woord heeft gezegd. Dit

was toch een terrein dat zeer bij-

zonder het hare was. Zij liet dit

echter aan haar collega-wethouders
over.
Betreurd heb ik het, dat de heer

Sindram, boos over de gang van
zaken, zijn aanbod introk. Had hij

dit niet gedaan en het op een stem-
ming laten aankomen, dan had het

vermoedelijk 7-7 geworden. Dan was
er in een volgende vergadering nog
van alles mogelijk geweest., Vóór
hadden mijns inziens gestemd de
vijf fractieleden van de P. v.d. A.

en de wethouders mevrouw C.

Stemlcr-Tjadon en de 'heer J. L. C.

Lindeman. Tegen hot pre advies de
heren Breure, Koning, van der
Werff, Gosen, Petrovitch, Sok en
Hose. Jammer, dat de heer Sindram
geen afwachtende houding heeft

aangenomen.
Ook het standpunt van de P. v.d.

A. begrijp ik niet. Dat er geen
cijfermateriaal werd ingeleverd, be-
hoefde toch geen onoverkomelijk
bezwaar te zijn? Trouwens, de wei-
nig hoffelijke wijze, waarop door
enkele raadsleden tegen de heer
Sindram werd geageerd, was niet

bepaald een verheffend staaltje van
„edelachtbaarheid". Dit had wel op
een andere manier gezegd kunnen
worden. K.

zijns inziens ten spoedigste komen
moest. De heer Sindram noemde hij

wel een goed psycholoog, maar deze
verzuimde, met concrete gegevens
te komen over de aard van deze
amusementshal. Hij stelde de stich-

ting „Sporthal Zandvoort" voor, met
voorstellen te komen bij het ge-
meentebestuur, die dan zouden kon-
den worden overgenomen temeer,
omdat in het bestuur van stichting

Touring Zandvoort terzake reeds
vergaande initiatieven werden ont-
wikkeld.
De heer L. J. BLeure was het met

de heer Zoet niet eens. Hij stelde

voor, een commissie uit de raad te

benoemen ter bestudering van een
rustige recreatie in deze amuse-
mentshal. De bouw van een ge-
meentelijke sporthal zou véél te

lang duren. Spreker diende een
motie in voor de vorming van zulk

een commissie en daarna deze zaak
in de volgende raadsvergadering af

te handelen.
De heer L. Sok achtte een oplos-

sing in verband met de heersende
zalennood op korte termijn noodza-
kelijk, eveneens de heer D. Petro-
vitch, die de exploitatie van deze
zaal van groot belang achtte, spe-,

ciaal voor. de jeugd.
De heer J. Koning, vond de hou-

ding van het college om deze zaal-
exploitatie de \heer Sindram te wei-
geren een „flauwiteit". Weet U daar
geen ander woord voor? vroeg de
voorzitter, burgemeester Mr. H. M.
v. Fenema. Het argument „handha-
ving van de orde en rust" was voor
spreker onaanvaardbaar. Spreker
steunde het voorstel van de heer
Breure. De heer J. W. Gosen achtte

het nodig, dat er een sporthal komt.
Eon gemeentelijke-- hal zal ijr.?°isr,

wachten op Rijksgoedkeuring
,
en

dat kan nog heel lang duren. Spre-
ker, die met de heer van der Werff
de loods had bezichtigd, noemde
het een prachtgebouw, dat vele mo-
gelijkheden biedt, ook op cultureel

terrein. Spreker stelde exploitatie

voor, voorlopig voor drie jaar met
enkele beperkende bepalingen be-
treffende de 'handhaving van de orde
en rust. De heren D. van Duijn en
A. van der Moolen hadden geen
goed woord over voor het aanbod
van de heer Sindram. Eerstgenoem-
de merkte op, dat deze thans de
sport voorop schuift, nu hij zich net

amusement ziet ontglippen, laatst-

genoemde bloef de mening toege-

daan, dat de heer Sindram hier

„goed geld" wil verdienen, hetgeen
zijn goed recht is, maar achtte de
opzet van een en ander en het ont-

breken van concrete gegevens daar-
over, véél te vaag om anders te be-

slissen dan B. en W. in hun pre

advies. Nadat verschillende raads-
leden in tweede instantie nog het

woord hadden gevoerd, kwam de

beurt aan het college.

De voorzitter verklaarde, dat het
nodig was, om de mist te doorbre-
ken rondom dit gecompliceerd ge-
worden probleem. Rechtens is de
heer Sindram eigenaar van deze
loods, doch hier komen twee zaken
om de hoek, die niet combineerbaar
zijn. Het college staat ten volle

achter de vestiging van een sporthal

maar de eigenaar van deze „beton-
nen kist" biedt oen sporthal aan
onder conditie dal er 's zomers een
amusementshal wordt geëxploiteerd.

Dat wil het college niet. De rustige

recreatie moet vooral hier worden
gehandhaafd. Een eveniuele ver-
gunning na 1 uur 's nachts zou
spreker altijd blijven weigeren. Bij

het verlaten van dit amusement,
zou zeker veel lawaai ontstaan en
dat moet midden in de nacht wor-
den voorkomen.

Met nadruk verklaarde Mr.' van
Fenema, dat de weigering niets te

maken heeft met het Picr-project,

maar de gemeente wil geen onrust

Een dag-cxploitatie zou nog wat
anders geweest ztfn, maar in geen
geval mag hier een tweede „Obcr-
bayern" komen. Punt twee voor de
weigering is, dat geen enkel cijfer

wordt genoemd. Noch voor de ver-

bouwing, noch voor de exploitatie.

De mist is op dit punt byzondcr
dik. Wie betaalt dit en wie legt

straks het loodje? Spreker achtte

het ondekbaar, dat de raad ervan
overtuigd is, dat dit alles voor de
gemeente geen kosten zal meebren-
gen en de sportverenigingen kun-
nen dit onmogelijk financieren.

Wethouder J. L. C. Lindeman
achtte dat de luidruchtigheid, aan
deze amusementshal verbonden,
door de voorstanders wordt gebaga-
telliseerd. Spreker stelde een oplos-

sing voor, door een combinatie van
het door de heren Zoet en Breure
voorgestelde door het benoemen van
een commissie uit de raad, die een

en ander nader zou kunnen bestu-

deren, waarop de voorzitter op-
merkte, dat do bestaande commissie
voor Algemene zaken hiervoor zou
kunnen worden ingeschakeld.
Wethouder A. Kerkman zette de

voorgeschiedenis van de mogelijke

exploitatie van deze hal nogmaals
uiteen, inzake het oorspronkelijke
plan „manege-sporthal",, Spreker
deelde mede-*, bezoek tr» hebben ge-
had van do heer Sindram, die hom
vroeg, of het beter zou zijn met zijn

plannen te wachten tot volgend jaar
als de burgemeester weg zou zijn.

Spreker noemde dit „chantage ten
opzichte van het college". Een vol-
ledige opzet werd nooit ontvangen
ook niet van het sporthal-comité.
Men kan het gemeentebestuur van
Zandvoort niet verwijten, geen
open oog te hebben voor de sport-
belangen in Zandvoort. De praktijk

bewijst v/el anders en er wordt meer
geld voor uitgegeven, dan de begro-
ting eigenlijk kan dragen.
Toen daarna de heer Koning bin-

nenkwam met de sensationele me-
dedeling, dat de heer Sindram zijn

aanbod had ingetiokkcn, deelde de
voorzitter mede, dat de commissie
„Algemene zaken" elk gedocumen-
teerd e.i redelijk voorstel van het
sporthalcomité tot stichting van een
gemeentelijke sporthal in overwe-
ging zal nomen en dat het college
ten volle blijft staan achter het
Zandvoortse sport en verenigings-
leven.
Spreker bracht het advies van B.

en W. tot weigering van een ver-
gunning aan de heer Sindram in

stemming, waarna dit met algemene
stemmen werd aanvaard. K.

HOOGWATER
juni Strand

H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
27" 1.33 9.30 14.04 22— 5.30-12.00

28 2.19 10.— 14.51 23.— 6.00-13.00

29 3.07 11.— 15.39 23 30 7.00-13.30

30 3.56 12.— 16.29 24.30 8.00-14.30

Juli
1 4.47 0.30 17.20 12.30 8.30-15.00

2 5.38 1.— 18.11 13 30 9.30-16.00

3 6.31 2.— 18.59 14.30 10.30-17.00

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Dranken bestellen? OAO1
)

Brokmëiêr bellen!'

heren haar-

verzorger
:
.

lAHVVtJcX^
Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

Ga over op aardgas-

centrale verwarming

,TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

' Maandags gesloten

Beter slaagt

U bij

//
„'t IwUüaut
Stationsplein 15 - Telef. 3346

voor:

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

Bctdhoiel
Het nieuwste hotel aan de kust.

Boulevard Paulus Loot 1 - Tel. 4941

Iedere avond in de BAR-DANCING vanaf 20 30 uur

$ahwto€> Tdo>
Bierkelder: WIM BOS entertainer

mot zingende bediening

Dolf Driessen - Corry Vrooms - Lia Bijlmer

De Rccreatieclub „Zandvoort" speelt
in het Badhotel het „24 spel Delphi"

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

f 189,— ^-**0 ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

VOOR

TAP1F&.EX
INTERIEUR VERZORGING

FHIMA

L. Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

LT kunt toch ook rekenen en

\crKelük*-n !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en ccnaald bU

l HEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 2G - TEL. 2653'.,

Ook voor stoppagc

Auto huren

t 3f
- per dag

Model '64 en '65.

Taunus, Siraca, V.W. de Luxe

DE SCHELP
TEL. 4781

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maanden

juni en juli

iedere avond

Het populaire
Dans- en Showkwintet

Ger Dijkshoorn

IAxmj de nieuwste,

fnódekofusefa

modellen '64-'65

SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

r >*

HOTSL 80UWBS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van 25 t.m. 30 juni
iedere avond 8.30 uur:

Het orkest

Enzio e.i. 4 Angeli

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

Hoxano
Jongleur

Karl and Karina
Dansers

•
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma
Van donderdag 1 juli af
geheel jiieuw programma

V /



DE NIEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAAR»
Het vurige van een.kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van
de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt
nóg meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „ïlow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit. (^?&h*c£

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.

Gaat „Sarturne" naar West-Duitsland?

Plierbij tonen wij U een foto van
do West Deutsche Rundfunk, die op
dinsdag 15 juni j.1. televisie-opna-
men maakte van het Saturnespel
in het Badhotel. Deze opnamen zul-
len half juli a.s. worden uitgezon-
den, omdat er in West Duitsland
grote belangstelling bestaat voor dit
spel, zoals wij in ons vorig nummer
uitvoerig berichtten.

Vóór de tafel ziet U de directeur
van het Badhotel, de heer J.J. Pas,
een uiteenzetting gevende van de
behendigheidsfactor die in het Sa-
turnespel schuilt.

Achter de roulette de heer Rooze-
boom en rechts van hem een van de

croupiers, die nos altijd in dienst
zijn bij de heer Pas;

In afwachting van de uitspraak
van de Ploge Raad in september a.s.

is de heer Pas echter niet stil blij-

ven zitten. Hij introduceerde thans
in besloten verband het zgn. „Vier
en twintig spel Delphi", waaraan
uitsluitend leden van de Recreatie-
club ,Zandvoort' kunnen deelnemen.
Een strenge selectie wordt daarbij
toegepast, wanneer men zich als lid

aanmeldt bij de Directie van ge-
noemd hotel. Het „Delphi-spel" is

een zuiver behendigheidsspel, waar-
mee de beoefenaars — naar wij ver-
namen — groot pleizier beleven.

teslwsfceii vara de Gemeenteraad
De agenda van de Zandvoortse

raadsvergadering, die dinsdagavond
j.1. plaats had, ivcrd in een vlot
tempo afgewerkt, voordat het pre-
advies van B. ou V/. tot weigering

,
van uc exploitatie van de kabel-
loods als sport- en amusementshal
door de hoer C. J. Sindram aan de
orde kwam.

Slechts het patate frites bakken
op het strand vroeg de volle aan-
dacht van de raadsleden. Mevrouw
II. Hendriks-Terol had n.1. een ver-
zoek ingediend, in haar strandbe-
drijf, grenzend aan het tentenkamp,
patatcs-fritcs te mogen bakken en
verkopen, omdat zij meende, dat
door de ligging van haar bedryf
een uitzonderingspositie werd inge-
nomen. Het college had geadviseerd,
hierop afwijzend te beschikken. De
heer W. van der Werff diende ech-
ter een voorstel in, om in dit uit-

zonderingsgeval het verzoek wel
toe te staan. Het voorstel werd door
mevrouw Mol-van Bellen gesteund.
Na enig debat bracht de voorzitter
dit voorstel in stemming, waarbij
de stemmen staakten met 7 tegen 7,

(Hr. C. Slcgcrs was nog steeds we-
gens ziekte afwezig). Het voorstel
zal nu in de eerstkomende raads-
vergadering in juli opnieuw ter

tafel worden gebracht.

Besloten werd tot stichting van
oen openbavo kleuterschool in plan
„noord-oost" bij de zogenaamde
„Duitse muur". De brandweer kreeg
oen nieuwe matoricelwagen, het
gymnastieklokaal in de Hannie

Schaftschool zal worden verbeterd
en opdracht zal worden verstrekt
aan het Gastechnisch Bureau Hol-
land te Hengelo voor het treffen
van ombouw-maatrcgelen in ver-
band met do invoering van aardgas.
De verbreding van do Herenstraat
werd na enig debat aanvaard en
diverse aanvragen van schoolbestu-
ren ontmoetten geen bezwaren bij

de vroede vaderen.
Tijdens de rondvraag kregen de

vragenstellers onder meer van de
voorzitter te horen, dat het oude
postkantoor in september a.s. zal

worden afgebroken en dat de riool-
waterzuiverings-installatie bevredi-
gend werkt.

Om tien uur ging de raad daarna
over in besloten vergadering. K.

ZWEMDIPLOMA BEHAALD
De hoofdagenten Wijnja en van

Roon van het korps Zandvoortse
gemeentepolitie behaalden 't diplo-
ma A (reddend zwemmen) van de
Koninklijke Nederlandse Bond tot

het redden van drenkelingen. Hoofd-
agent Harteveld slaagde voor het
diploma B.

NATIONAAL
GOLF-KAMPIOENSCHAP
Op zondag 4 juli a.s. zullen op de

terreinen van de Kennomer Golf
en Countryclub aan de Kcnnemer-
weg golfwedstrijden worden gehou-
den om het open kampioenschap
van Nederland.

DAMES, WÏJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
KVAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. ƒ 3,00

500 GRAM RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,75

500 GRAM ROSBIEF v.a. ƒ 4,50

150 gram Ham
150 gram Pekelvlees
150 gram Gel. Lever

ƒ 0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ 0,68

ƒ0,98 250 gram gek. Worst ƒ0,95

ƒ0,98 250 gram Leverworst ƒ0,80

Wy leveren U gaarne alle IGLO

diepvries-producten
HJstaarten vanaf f 2,95
VercTer: Groenten - Bami - N'assl - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

Bodega Petrovitch - Kerkstraat

Maandag 28 juni a.s.

afscheidsavond van het fenomenale sympathieke

met 5 topsolisten. Aanvang 9.30 uur

Originele Joegoslavische folklore

Uniek in Zandvoort!

Bodega Petrovitch - Kerkstraat

ingezonden
Buiten verantwooiding der redactie.

POSTKANTOOR
Er was eens .... een klein dorpje

dicht bij zee mot een klein postkan-
tcortje. Een gezellig postkantoortje.
Door de ramen kon je het geiuk
van talloze bruidspaartjes meema-
ken. Bruidspaartjes die kwistig met
snoep strooiden. Het gezellige raad-
huis was immers vlak bij, want het
postkantoortje stond in het centrum
van dat dorpje.
Ook kon je met kinderwagens in

dat postkantoortje komen. Zo kon
je wachten, en op de kindertjes let-

ten. (Want het wachten duurde wel
eens lang, zoals op zovele postkan-
toortjes).

Op een kwade dag besloot men
dit postkantoortje af te breken en
een nieuw te bouwen. Modern, ruim
en groot. „Fijn", dachten de mensen
in dat dorpje. „Fijn", we krijgen een
nieuw postkantoor. Met véél loket-

ten, dan hoeven we ook niet meer
zo lang te wachten".
Het postkantoor werd gebouwd.

POST-, stond er met grote letters

op te lezen. En? Waren de mensen,
blij met hun nieuwe-POST- ???

Het was modern, ruim en groot met
véél loketten maar ; met weinig
personeel, zodat de rijen nog langer
leken dan in het oude postkantoor-
tje, met een fijne draaideur, die

talloze argeloze kindérhandjes on-
barmhartig knelde, met drie treden
er voor, zodat de kinderwagens niet

mee naar binnen konden, met twee
deuren naast de draaideur, die ai-

leen van binnenuit geopend konden
worden. Lekker makkelijk voor
mamma's die de wandelwagsns
naar boven hadden gehesen en er

tóch niet in konden, met de modern-
ste automaten, helaas vaak gesierd
met de letters buiten gebruik, met
ringen aan de buitenmuur om de
hondjes netjes aan vast te binden
(misschien ook wel geschikt om
schreeuwende kinderen aan te ver-
ankeren), met veel ruimte, ideaal

voor kleinbehuisdcn. Hier konden
de kleuters eindelijk .blij ravotten
en zich heerlijk uitleven. Om „kort

te gaan", een fijn, ruim, modern en
gróót postkantooi', maar misschien
beter geschikt om als sporthal te

gebruiken. Dan had het kleine dorp-
je aan de zee die tenminste óók! Er
zou dan weer een nieuw postkan-
toortje gebouwd kunnen worden.
Lekker knus, klein en gezellig. Met
een paar loketten, die dan ook wer-
kelijk allemaal gebruikt zouden
worden En waar de moeders
de kindertjes niet buiten behoefden
te laten staan.

- „O, wat zou dat zalig zijn!!! " -

Mevrouw B.-K.

Wij denken aan de woorden van
onze wijze Prediker:
„Het oude is voorbij gegaan, ziet,

het is alles nieuw geworden". Maar
of hot nieuwe beter was dan het
oude, daarover liet deze Prediker
zich niet uit. Zo wijs was hij wel.

En derhalve voleen wij dat wijze

woord van deze wijze Prediker.
Redactie

De pest voor Zandvoort!
Een zakenman i.c. de heer Sin-

dram, wil in Zandvoort in de zo-
mermaanden aan de badgasten een
paar duizend gulden verdienen. Op
volkomen legale manier. Zijdelings
en indirect wil hij de Zandvoortse
Gemeenschap hier gratis van laten
profiteren, zonder daar verdere eisen
tegenover te stellen. Sterker nog,
hij stelt zich garant (zwart op wit)
voor alle eventuele financiële ge-
volgen. Deze man wordt in een
openbare raadsvergadering door
fractieleden van de P.v.d.A. achter-
eenvolgens een chanteur en de pest
voor Zandvoort genoemd.

Ik vraag me af wat de heren
Bouwes, Caransa, andere hotel- en
nachtclubeigenaren en zakenlui dan
wel voor Zandvoort zijn. Zij pro-
beren allen zo voel mogelijk geld te

verdienen in Zandvoort, maar doen
verder voor de Zandvoortse Ge-
meenschap hoegenaamd niets. Ja,
de Zandvoortse schooljeugd mag
straks gebruik maken van het
zwembad van de heer Bouwes; kos-
ten ƒ 35,— per uur. Deze geste kost
de gemeente ƒ 15.000,— per winter.
Het is een droeve zaak dat de

burgerij in Zandvoort vertegenwoor-
digd wordt door mensen in de raad,
die blijkbaar c'ecn normale discus-

sie kunnen voeren, maar door on-
kunde gaan schelden.
Binnen niet al te lange tijd staan

nieuwe gemeenteraadsverkiezingen
voor de deur. Ik hoop dat de Zand-
voortse bevolking deze stunt dan
niet zal zijn vergeten, anders ben ik
gaarne bereid om togen die tijd nog
eens op deze onverkwikkelijke
affaire terug te komen.

J. Brugman.

Een stem uit de vele, doch des-
ondanks een stem eens roepende in

de woestijn. Red.

Bij feest of partij,

LEFFERTS dranken erbïï!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

't Mooiste bruin
en beschermt tegen zonnebrand

1erm. Tube f 2,95

DOKTER FLIERINGA
ZOEKT HET HOGER OP
De Zandvoortse arts, dokter P.

Flieringa ontving van het college
van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland antwoord op zijn adres aan
dit college, inzake de raming en
verantwoording van de bouwter-
reinbelasting in de gemeentebegro-
tingen van 1960 tot en met 1965.

G.S. achtten opnieuw geen termen
aanwezig om over te gaan tot het
instellen van een onderzoek naar
het beleid van het gemeentebestuur
van Zandvoort in het algemeen en
naar het financiële beleid in het bij-

zonder, waarom door adressant aan
het slot van zijn schrijven werd
gevraagd. G. S. beschouwen met dit

antwoord de aangelegenheid als

afgedaan.
Niet echter alzo de - adressant,

want deze blijft van oordeel, dat
de kwestie niet op bevredigende
wijze werd opgelost. Hij heeft het
antwoord van Gedeputeerde Staten
op diverse punten weer aangevallen
en deelt in zijn schrijven aan G.S.,

gedagtekend 17 juni j.1. aan het eind
mede, dat hij op het tenslotte in het
schrijven van G.S. gestelde, gezien
het daaruit ontbrekende besef van
wat in een werkelijke democratische
samenleving van overheidsinstan-
ties mag worden verwacht, niet

verder wenst in te gaan maar zich
terzake, tot ver-krijging van de hem
als staatsburger toekomende rech-
ten, tot hiërarchisch hogere orga-
nen zal wenden.

TRAGISCH ONGEVAL
Vrijdagmiddag omstreeks half 4

is onze plaatsgenoot, de heer J. Paap
uit de A. J. van der Moolenstraat
No. 24 te Zandvoort bij een tragisch
ongeval om het 'leven gekomen. De
heer Paap, werkzaam als zgn. „vei-
ligheidsman" bij de Spoorwegen,
was op dat fatale moment nabij het
viaduct over de Verspronckweg in

Haarlem werkzaam. Vermoed wordt
dat hij, toen hij de trein uit Bloe-
mendaal zag aankomen, zich naast
de spoorbaan heeft opgesteld, doch
door .een rukwind tegen de trein

werd gedrukt en enige meters mee-
gesleurd. Kort na het ongeval over-
leed hij aan de opgelopen verwon-
dingen. De overledene werd slechts
49 jaar en zijn tragisch verscheiden
heeft in brede kring grote beroe-
ring gewekt. Dinsdagmiddag j.1.

heeft zijn begrafenis onder grote
belangstelling op de Algemene Be-
graafplaats te Zandvoort plaats
gehad.

carbovit tegen maag-
en 'darmstoornissen.
MUGOLIN > (reukloos)

ter voorkoming van muggebeten.

QPfEIS

OPRICHTING AFD. ZANDVOORT
LIONS CLUB
In hotel Bouwes zal heden vrij-

dag 25 juni een afdeling Zandvoort
van de Lions Club worden opgericht
onder districtsnummer 110 A. Om
7 uur des avonds zal aan een vijf-

tiental inwoners van Zandvoort het
Charter van de club worden uitge-
reikt door Dr, J. J. de Blécourt,
lector in de Reumatologie te Gro-
ningen en Districtsgouverneur van
de Lions-organisatie in Nederland
In ons land zijn thans 80 Lions-
clubs, omvattende ongeveer 1500
leden.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 en 19 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne.

Om 7 uur bijzondere dienst voor
alle belangstellenden. Medewerking
van Zandvoorts Chr. Kinderkoor

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 u.: Ds. P.v.d.Vloed.

19 uur: Jeugddienst i.h. jeugdhuis.
Drs. L. de Liefde, jeugdwerk-
leider te Heemstede.

10.30 uur: Jeugdkapel.
De heer A. J. Wcermeijer.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: '

Ds. J. Heidinga N.H. uit Haarlem
19.30 uur: Huis in de duinen:

Ds. C. P. Hoekema, Doopsgez.
uit Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 6.30, 7.30,

9.30 uur (Hoogmis) en 11.30 uur. Te
19.30 uur avonddienst.
In de week H.H. Missen 7.30 en 9 u.

Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.

In de week om 8 uur.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleuterschool, Lijsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, belde op adres
Willem Draijerstraat 5.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maanden juni, juli en
augustus geen samenkomsten.

Reparatie Inrichting |

van kunstgebitten l

Geopend van 9-17 uur-*

Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Examen doen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

Bjj feestblanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

„OEFENING STAALT SPIEREN"
Zaterdag 26 juni a.s., aanvang 8

uur, worden op het Raadhuisplein
gymnastiokdemonstraties door de
gymnastlekver. „Oefening Staalt
Spieren" gegeven.

ZANDVOORTMEEUWEN
VERLIEST SPELERS
De voetbalvereniging „Zandvoort-

meeuwen" gaat de komende com-
petitie vijf spelers missen, die over-
schrijving hebben gevraagd naar
andere clubs. K. Vlug, de doelver-
dediger van het eerste elftal gaat
naar „HillegomV. R. H. E. Berk-
Beelekamp en A. G. Franken naar
„Haarlem" en de gebroeders C. J.

en R. Bruijnzeel naar „Telstar".

MIDGETGOLF-
KAMPIOENSCHAPPEN
Op 3 en 4 juli a.s. worden op het

Midget Golfpark „Sonsbeek" • te
Arnhem de Europese kampioen-
schappen Midget Golf gehouden.
Hiervoor blijkt alom grote belang-
stelling te bostaan, verschillende
West-Europese landen vaardigen
een lande,„team af, maar ook deel-
nemers voor de titels enkel spel.

Ook Nederland is van de partij.

Om zo goed mogelijke teams 'te

krijgen heeft de Unie van Midget
Golfclubs; welke deze kampioen-
schappen op verzoek van de Fede-
ration Internationaal de Golf Mi-
niature organiseert, in alle delen
van het land selectiewedstrijden ge-
organiseerd, v/aaraan Midget Golf
spelers konden deelnemen.
Ook in Midget Golfpark de Vij-

verduin te Zandvoort zijn j.1. zon-
dag selectiewedstrijden gehouden
voor afvaardiging naar de nationale
kampioenschappen, welke a.s. zon-
dag te Zutphen gehouden zullen
worden. Deze wedstrijden welke be-
slissend 'zullen zijn voor de samen-
stelling van de nationale teams en
voor de persoonlijke titels, werden
gewonnen door:

1. Hr. R. Sinnigc; 2. Hr. H. Se-
bregts en 3. Hr. W. Zwemmer, allen
uit Zandvoort.
Deze drie heren zullen dus a.s.

zondag in Zutphen trachten in de
selectiewedstrijden de eer van
Zandvoort te verdedigen.

Midget Golfpark
De Vijverduin, Zandvoort.

Met grote vreugde en dankbaarheid
aan God geven wij U kennis van
de geboorte van onze dochter

CLAUDIA MARIA CATHARINA

Wij noemen haar Claudine

J. W. van Dam
T. M. C. van Dam-

van Leuven

Zandvoort, 24 juni 1965.

C. v.d. Lindenstraat 2, flat 30.

Heden overleed mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder,
behuwd- en grootmoeder

JOHANNA
HOLLENBERG-VEENSTRA
in de leeftijd van 85 jaar.

Zandvoort:
A. J. Hollenberg

Leiden:
C. Hollenberg
A. Hollenberg-van Rijnbach

Haarlem:
T. Hollenberg-Paap

Beilcn:
A. E. Hollenberg
L. Hollenberg-Groeneveld
en kleinkinderen

Zandvoort, 24 juni 1965
Hogeweg 82
Huize „Sterre der Zee"

Liever geen bezoek aan huis

De overledene is opgebaard in

de Rouwkamer Dorpsplein 11.

Bezoek zaterdag en zondag
van 3-4 uur n.m.

De crematie zal plaatsvinden
maandag 28 juni a.s. in het
crematorium te Velsen na
aankomst van trein 11.31 uur,
halte Driehuis-Westerveld.

Vertrek van Huize „Sterre
der Zee" omstreeks 11 uur.

Tot onze grote droefheid werd
onverwacht van ons wegge-
nomen <>uze lieve en zorg-
zame mams, behuwd- en
grootmoeder, onze lieve zus-
ter, behuwdzuster en tante

PETRONELLA HENDRIKA .

VAN KEEREN
'Weduwe van

Dr. R. J. F. van Zebon

in de ouderdom van bijna
76 jaar.

Uit aller naam:
A. Bernet-van Zeben

Zandvoort, 23 "juni 1965
Oranjestraat 14

Correspondentie-adres:
Aart v.d. Goesstraat 17,

Den Hang

De overledene is opgebaard
De overledene is opgebaard in

de Rouwkamer Dorpsplein 11.

Bezoek vrijdag a.s. van 2-3.

uur, 7.30- 8 uur n.m.

De crematie zal plaatsheb-
ben zaterdag 26 juni na aan-
komst van trein 9.31 uur,
halte Driehuis-Westerveld.

Vertrek vanaf de Rouwkamer
± 9 uur.

Begrafenissen - Crematie's

Rouwkamer

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel

vrijblijvend.

ZOMER-BRIDGEDRIVE
De' traditionele eerste zomerbrid-

gedrive voor badgasten en inwoners
met als inzet de Keur-wisselbeker,
werd in hotel Keur gehouden op
dinsdag 15 juni j.1. en leverde een
overwinning op voor het koppel
Groen-de Jong, dat 72>/a p. verza-
melde en voor dit jaar beslag wist
te leggen op genoemde beker. Niet
minder dan tachtig koppels namen
aan de wedstrijden deel. De uitsla-
gen waren als volgt: A-lijn: 1 Sten-
ger-Hellingman 80 1/. p., 2 Tervoort-
Winter 76 punten, 3 Meijer- Zand-
bergen 751/». B-lijn: 1 Groen-de
Jong 72i/a p., 2 Bais-Valk 64i/

2 p.
C-lijn: dames Meiermans-Pasveer
63 p. 2 familie Eijking 59i/

2 p.
(

D-lijn: 1 familie Andela, 65V2 punt,
2 dames van den Enden-Wassenaar
65 p. E-lijn: heren Versteege 63 1/" p
2 dames Kroon-Rijkens 63 p.
F-lijn: 1. familie Hazevoet 48 punt.
2 dames Denekamp-Prins 46i/

2 p.
G-lijn: 1 dames Versteege 671/2 p.
2 dames van der Kroft-Servaas 62
punten. H-lijn: 1 de Ruyter-Schou-
ten 70 p. 2 familie van Son 64 p.

By feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

DOKTERSDIENST
Inlichtingen , over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,

Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophlaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
J. Hagedoorn, Herenweg 109a, Haar-
lem, telefoon 02500 - 80578 of 85445.

APOTHEKEN
Van zaterdag 27 juni t.m. vrijdag
2 juli na 6 uur 's avonds: avond-
nachtdienst van 18-8 uur en zon-
dagsdienst de Zandv. Apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.
Echter uitsluitend voor recepten-

spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om zes uur.



WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Dè speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wjjnaanbiedingen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.

pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40%> red.

Bij contract belangr. kort.

Tandarts Heideman

. Afwezig
25 juni t.m. 11 juli.

WEMERSl
Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 1964 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadert - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

LEERLING GEVRAAGD
om opgeleid te worden in

het vak. Drukkerij F. M.
van Deursen, Schoolstraat.

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Korthof, Zuïderstr 13a

AANGEB.: VESPA G. S.

1962, 149 cc, alsmede
SUTERIA-BROMMER m.
Sachs motor. Ooslerpark-
straat 22, telef. 2555.

Vraag het aan Uw moeder!
Ja zelfs Uw grootmoeder
zal U raden een Velo was-
machine üe kopen met zijn

65 jaar ervaring. Vertrouw
op hun advies, zij hebben
ondervinding. Ook U zult

tevreden zijn met zo'n

mooie solide Velo Combi-
natie, vanaf ƒ498,—

.

Vraagt gratis een demon-
stratie bij U thuis. Bel

even naar de
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
of

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

Te koop: BRUIDSJAPON
m. sluier, m. 36-38.

Hogeweg 57.

TE KOOP: 2 pers. slaap-
bank, kleur: grijs, .blauw,
z.g.a.n. Telef. 4422.

NAAIMACHINES
Eeparatie, taxatie, inruil.

W. Dratferstr. 12, TeL 3751

Huize „Sterre der Zee"
Hogewog 82
vraagt voor direct

een nette werkster
Alle dagen van 9-12 uur.
Aanm. b.d. Directrice

TE KOOP AANGEBODEN
Mooie ronde uitschuiftafel

m. 4 stoelen. Haarlemmer-
straat 26.

VOOR UW
2de PROGRAMMA
Geheel verzorgd.

Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

PG Slinger
' CEDIPL. OPTICIEN

t.ZIEKENFOHPSUVERflNCIÊRl

Telefoon 4395

GROTE KROCHT 20a

Het grote succes

* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jae. Yersteege & Zonen
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

SERVEERSTER gevraagd.
Strandpaviljoen 14.

Heer zoekt voor perma-
nent ZIT-SL.KAMER. B.b.

h.h. Br. no. 2-5 bureau
van dit blad of telef. 020-

728257 of 02507 - 4428.

De Zeestraat-Apotheek
Zeestraat 71 - Telef. 3073

Vraagt per 1 september of

1 oktober een

accuraat meisje

voor licht

administratief werk

Geen typediploma vereist.

Salaris #300,- tot ƒ600,-

per maand bruto.

Liefst voor hele, eventueel
voor halve dagen.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62

et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32

TEL. 4376

U belt, wij komen!

Banketbakkerij Steenken
vraagt voor zo spoedig
mogelijk

een ervaren en
aank. winkeljuffrouw

Aanm. 's avonds na 8 uur
H. Schot, Gr. Krocht 20b,

Telef. 2695.

Drogisterij BLOM vraagt
MEISJE voor juli-augus-
tus. Telef. 3372. \

RINKO's AUTOBEDRIJF
Oranjestraat,
heeft plaats voor een

net persoon voor de
avonduren en week-
ends.

Liefst gepensioneerde.
Bezit rijbewijs noodzakelijk

TE KOOP:
HUIS op goede stand.

bev. 5 kamers, badlc, voor-
en achtertuin, serre's, cv.
(oliestook) voor ingezetene.

Br. no. 5-5 bur. v.d. blad

Koop toch géén wasmachine
voordat U zo'n prachtige
VELO Combi vrijblijvend

thuis hebt laten demon-
streren. Dan -pas wast U
met plezier. Bespreek een
demonstratie bij' U thuis.

Uw oude wasmachine rui-

len wij nog steeds in.

Betaling in overleg.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 3T, Zand-
voort, Tel. 4590

Voor badgast en inwoner is het 'n feit:

Botman heeft keuze en kwaliteit!

Oud en vertrouwd is zijn adres,

Kopen bij Botman geeft altijd succes!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdschr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.deken
10 et.; bedviüling 7 et.; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 c; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et.- per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot f 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wü zyn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (by
geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

ADVERTENTIEBUREAU te Zandvoort

vraagt

meisje
voor eenv. kantoorwerkzaamheden.

Leeftijd pl.m. 16 jaar.

JOHN PRINS ADVERTISING N.V.

Bouwes Palace Zanclvoort

Telef. 4306, b.g.g. 2501

TAXI 2600
Vraagt voor direct

ervaren chauffeur
ook CHAUFFEUR voor enkele dagen per week

. kan in aanmeiking, komen. Grote Krocht IS.

In ons modern automobiel en garagebedrijf

is plaats voor

Monteurs

en Leerling of aank.

Auto-monteurs
Prettige werkkring Hoog loon

Biet vakantie-afspraken kan rekening worden
gehouden.

V N.V. AUTOBEDRIJF

VAN YPEREN
ZANDVOORT

Parallelweg 34 - Telef. 2391

The Blue Note Zandvoort
VRAAGT:

Portier en
Garderobe-juffrouw

Aanmelden 's avonds tussen 7 en 8 uur,
Stationsplein 11.

Voor direct gevraagd:
leerling of aank. smid
Smederij G. LOOS - Gasthuisplein 6, Tel. 3928

Zeewater bestendige

Rubberboten

en buitenboord-motoren

Hethollag
'S GRAVELAND - POSTBUS 14

p.a. Oosterparkstr. 41, Zandvoort, tel. 02507-3660

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens z\jn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Schoolboeken!
ALLE SCIIOOLBENODIGDHEDEN!

Wij verzorgen gaarne alles voor het nieuwe
schooljaar! Bestel tijdig.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321 - ZANDVOORT

BBUBBMUi

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. I. liöóMVli"

Zandvoorts enige volledige

rijschool

Mercedes - NSU Prinz IV - DAF
Opel Vrachtwagen - Vespa scooter

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

PUCH
SKYCROSS
GLOEDNIEUW

CROSSMACHINE VOOR SPORTRJJDERS:

PUCH SKYCROSS

Met machtige 3-versnellingsmotor, hifi tele-

scoopvorken; terreinbanden enz. Puch op zijn

lest voor ƒ 1010,—

9 modellen, 1 kwaliteit:
,

Puch, dat zegt genoeg. Vanaf f 61(5,—.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

Jac» Versteege & Zonen
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Iedereen is opgetogen!

die kennis maakt met onze
enorme sortering

BLOEMEN EN PLANTEN.
Grote keuze vaste planten

voor tuin en bloembak.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prys en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubeJstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ7,75 p. tn-

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m»

JA!
Het is waar, dat een

goed horloge
alleen te vinden is bij Uw

HORLOGER

Kostverlorcnstraat 68 - Telef. 2071

Uurwerkspeciaalzaak!

isf U dal
een grote collectie KLEUTER- en KINDER-

Strandpakjes - Bikini's heeft!

Kinder ZOMER PYAMA's en BABYDOLLS.

Onze ZOMERJURKJES zijn Heurig on niet te

evenaren in kwaliteit.

St. Tropez pakken t.m. 1 jaar

DELANA glansgnren KLEUTERTRUITJES ƒ3,95

PYAMA ZAKKEN, heel leuk.

JONGENS ZWEMBROEKEN
en mooie JONGENS PAKJES.

Helanca Bikini broekje va. 2,90

Brush Nylon Nachthemden - Pyamaaljes.

leuke Zomerrokjes va. 5,90

Gestreepte TINO's SHIRTS vanaf ƒ 3,90

Plissé rokken t.m. maat 75

NOTTEN
HALTESTRAAT 59 - TELEFOON 3398

Contantzegels en Voorzorgzegels.

INTERNATIONAAL REISBUREAU

„BEJA TOURS"
Wijttenbachstraat 14 - Amsterdam-Oost

Telefoon (020) 94916G

VRAAGT ONS

uitgebreid reisprogramma
voor de

reizen in het na-seizoen
vestigen wij speciaal Uw aandacht op onze

SUCCES- REIZEN
naar CANET DE MAR (Spanje)

en BREGENZ AM BODENSEE (Oostenrijk)

U kunt telefonisch bespreken

Haarlem. Tel. (02500) 54731 - 3 min. v.h. station

Wegens enorm succes geprolongeerd:

James Bond

Geheim agent 007 contra Dr. No.
Adembenemende 007 avonturen. 14 .jr

Aanvangstijden: zaterdag 2, 7, 9.15 uur.

Zondag 2, 4.30, 7, 9.15 uur.
Dinsdag 8 uur. Overige dagen 7 en 9.15 u.

Adverteert in dit blad

Autoverzekering

en
J. S. FOLKERS
Dr. Schaepmanstraat 1

Hoek Brederodestraat
Tel. 4580 - b.g.g. 3283

sering

Speciaal voor Uw
auto-, motor- en
bromfietsverzekering



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alie merken.

WASAUTOMATEN

I lf P" I I D Burë- Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

Dan krijgt Uw dochter o£ zoon natuurlijk

een nieuwe fiets
VESTING rijwielen geheel compleet met ver-

lichting, jasbeschermer, pomp, enz. ƒ 159,50

Idem met driovcrsnellmg f 189,50

LOCOMOTIEF rijwielen. Vorder leveren wij U
FONGERS - B.S.A. - RUDGE

Alle r-.r-tun KINDERRIJWIELEN

Houten aulopecis ƒ 9,50 Diiewielers ƒ 19,50

Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wij rijden elke dag- in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPLEIN 18

DIVANBED vanaf ƒ 27,50

LEDIKANT MET VOETBORD vanaf ƒ 49,75

DUBBEL DIVANBED vanaf f 69,50

STAPELBED vanaf ƒ 65,00

POLYETHERMATRAS vanaf ƒ 29,75

BINNENVERINGMATRAS .

.

vanaf ƒ 49,75

ZOMERDEKENS, 1 PERS vanaf ƒ 14,95

100%> WOLLEN DEKEN 150 x 220 vanaf ƒ 33,50

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
HALTESTRAAT 21 - TELEFOON 2119

O y^eléér slaagt U! '

K$$V * ..-/•'/-• ,''.' », v

"^^'Kóstvèrlor^iistraat 49.'

'V^'-lv, Zandvoort tel. 4492

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schclpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

ie», kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Hotnann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

BEZOEKT

-e Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid! Sfeer I

De nieuwste speel-automaten

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrïce.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31
Telef. 4823

Zandvoort

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Heeft U al een gelukbrengende

trol?
U vindt ze al vanaf ƒ 3,95 in:

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON !

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Bö feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

'n Huiselijk gevoel,
op 'n goed BEKLEDE STOEL

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdjjkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Uw wordt slank en blijft slank
met

SIX KOEKJES
Succes verzekerd

Verkrijgbaar in 3 smaken

Drogisterij-Parfumerie

Bouwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 'l - Telef. 2327

Prima verzorgde gerechten

tevens

I

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

r*^3 'f Is Bonanza in alle AH-wmkels3W

pakje 250 gram

M-Bier_SpUi,o„of4 neSJeS 1.- Reiizekoek
Margarine ^M_^ 25o^39 Iiunehecin lleat

Braadkip cx,ra k„ aHte«_per 500 gram l?9 Macaroni
Appelsap gr„e „es 59 AH-Rookworst

± 560 gram

blikZUU gram

69

500 gram

100
grams
melk, puur of extra bitter

vacuüm verpakt

± 250 gram 1P9

C!ioe.l©pen_2 Gebraden Gehakt 100 gram

Bij de boodschappen

Ponderosa-landkaart gratis

Vraag er naar! U doet uw kinderen een geweldig

plezier met deze fraaie in kleuren gedrukte land-

kaart (maar liefst 60 x 88 cm groot) van het gebied

waar zich de Bonanza-verhalen afspelen.

Bij elk blik ofpak Perla Koffie

Vier kleurenfoto's gratis
De op de landkaart te plakken foto's in kleuren-

druk van Ben, Hoss, Adam en Little Joe zijn

eveneens gratis verkrijgbaar, een maand lang

wekelijks één foto bij elk blik ofpak Perla Koffie.

Weekaanbiedingen geldig t/m 30 juni

Blanke Tonijn
s'«' ««79
hele moot ^ * *J

AH-Findakaas
Ie kwaliteit «, W^P dflt

per pot JMf f ||

lasï Soreng

l.
49Unox

1/1 blik Jk^

Choc. Pastilles
diverse smaken

rol 100 gram Jtff

Tomatenketclmp «&° SS
Choc. Hagel

BdSU l?9

Palmoliezeep 4,,,,,,,,, 69
Soepballetjes 2 H0*,88
Zigzag Watten rü enmTS
Sherry Pale maliumdry

flcs375
Koffiekoeken

fles*

doos
_12 stuks

Tomatensoep™1»
Achterham ™^ gam13

_ grole zak Tf«ï

<iS rollen OÏ9
Potgrond

Mentos_
AH-Schuurpoeder , s35
Zwarte Bessengelei
huishoud I

Ohiteau Bleu tenten

Aan ieder die nu van plan is een

bungalowtent te kopen
Vergewis u eerst van de uitzonderlijke voordelen die

de Premic-van-dc-Maand Club u biedt met zijn originele

Franse bungalowtenten van het beroemde merk Chateau
Bleu. Deze kwaliteitstcntcn zijn uit voorraad leverbaarmet

30 °/o Clubkorfing^^
Zend de bon in! ->- «^

bert Heijn
*.&
**?

^ 0<*fî
** *fcy

SI*

A*̂
>öA :

y,^°j&W
Maximum kwaliteit en minimum prijs

..*»

$<JF
*«"

J&i&"

ff
tf'̂ #'

^•"
1^ ^°tf

*ff
«V

ZOMERSCHOENEN

H ŜANDALEN

Bloemenhuis

A. PAAP
Vondellaan 18 - Telef. 29S3

ALLE SOORTEN BLOEMEN
EN KAMERPLANTEN.

Voor Uw bruids- en grafwerk.

Stelt U in vnrbinding en U
zult tevreden zijn.

Neem Vw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3 Telef. 2129

VLEESHOUYVERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 > TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor f 3,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst

200 gr. Haagse leverworst

250 gs. Gelderse gekookte worst . . .

95 et.

ƒ 0,98

ƒ 0,75

95 et.

^"XTZSmEX Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150
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Het stemt ons tot bijzon-
dere vreugde, onze lezers

hierbij een foto te kunnen
aanbieden, gemaakt door
de Rijksvoorlichtingsdienst
en ons welwillend beschik-
baar gesteld door de Re-
dactie van Haarlems Dag-
blad, van ae overhandiging
van do twee poppen in oud
Zandvoortse klederdracht
aan onze Lands vrouwe,
tijdens het défilé voor Hare
Majesteit op donderdag 17

juni j.1. voor Paleis Soest-
dijk, in het kader van het
veertig jarig bestaan van
hot Zandvoortse com'td
„Ouden van dagen".

De overhandiging go-

schie<!dc, - zoals wij m o 1

vorig nummer reeds u .-

voorig hebben gemeld d< >:

Mevrouw J. Keur-Paap,
eveneens gekleed in oud-
Zandvoortse dracht.

Onze Koningin betoonde f

zich over dit geschenk
zeer verheugd en verrast

\

en informeerde belang-
stellend naar verschillende vi ji -

derheden over onze gemeeme. in
het midden de voorzitter van het
bejaarden-comité, de heer H. Hilde-

ring, die mevrouw Keur aan Hare
Majesteit voorstelde. Het werd een
onvergetelijke dag, die een hoogte-
punt vormde in het leven van vele

Zandvoortse bejaarden, die onze
Vorstin nog nimmer van zó dichtbij

hadden gezien.

De uitgeverii La Rivière & Voor-
hoeve te Zwolle zond ons ter be-
sproking een wel zeer bijzonder
actueel boek, dat binnenkort zal

verschijnen en dat wij in één ruk
hebben uitgelezen. Het is een op
populaire en voor ieder begrijpe-

lijke wijze geschreven werk over
de ruimtevaart in woord en becid,

onder de titel „Bestemming maan"
door Sj. van der V/crff. Do schrijver

blijkt een diepgaande studie van de
ruimtevaart van heden en toekomst
te hebben gemaakt en in ademloze
spanning volgt U de enorme ontwik-
keling ervan en de mogelijkheden
die voor de toekomst worden ge-
opend. Dit boek wil geen weten-
schappelijk werk zijn, al ontkomt
de schrijver vanzelfsprekend niet

aan het vermelden van verschillen-

de technische gegevens, die echter

zó zijn behandeld, dat zij nergens
vermoeiend werken.

Alle lanceringen, welke tot nu toe
hebben plaats gehad, zowel in Rus-
land als in Amerika, worden in dit

boek besproken, Spoetniks, Luniks,
Wostoks, Woschods, Rangers, Sur-
veyors, Mcrcury's en alle andere
raket-typen passeren de revue m
dit 178 bladzijden tellende boek, dat
verluoht werd met niet minder dan
70 prachtige foto's.

Reeds eerder versoheen van de^e
schrijver 'n boek over de ruimte-
vaart, n.1. „Avontuur in de kosmos",
dat thans reeds zijn tweede druk
beleefde. Met „bestemming maan"
heeft hij de kroon gezet op zijn be-
handeling van de ruimtevaart.

In zeven hoofdstukken voert de
schrijver ons via de geschiedenis
naar de toekomst van de ruimte-
vaart met als uiteindelijk doel: het

bereiken van de maan. Het eerste

hoofdstuk is getiteld: „Robots bi-
nen de weg", daarna volgen ,,Mam-

maan
moet-raketten", „Maneschijn zonder
rozegeur" „Wedloop en doel". ,.De

eerste schreden", Gcmini en Apoilo'
en tenslotte ..Finale: de maan".
Alle ruimtevaarders ontmoet U in

dit bock, zowel de Russische ais

de Amerikaanse Astronauten tot

einde maart 1965.

Prachtige foto's van het maanland-
schap zijn erin opgenomen. Zoals
ik al zei: het is een werk, dat U
in één ruk uitleest en dat U een
kostelijk inzicht verschaft in de
moeilijkheden en problemen die aan
een reis naar de' maan voorafgaan
U kunt het reeds bestellen bij Uw

boekhandel, in een franie band ge-
bonden is de prijs ƒ 10,75 en La
Rivière & Voorhoeve is Uw beste
garantie voor een alleszins verzorg-
de uitgave. Einde van deze maand
zal het verschijnen en wij voor-
spellen nu reeds, dat de belangstel-
ling ervoor zeer groot zal blijken

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Peter Roeland, z. van R.
Dalemans en M. H. van Altena.
Petronella Elisaboth Maria, d. van
W.F. v Veencndaal en S.H.C. Slag-
veld. Robin, z. van P. Koopman
en J. Kerkman. Suzanne Catha-
'rina Maria, d. van H. E. Bosman
en G. M. G Rick.

Ondertrouwd: W. B. Gazan en I. S.

Wciss J. Gcerts en A. M. E. Hei-
d^brink G van der Klooster en
Chr. van Sluisdam.

Gehuwd:
K.R. Schaart en H.H.J. Halderman

Overleden buiten de gemeente:
Johanna van der Wolde, 71 jaar,

ongehuwd. Elisabeth M. Bruijnen,
84 jaar, ongehuwd. Jan Paap. 49
jaar) geh. m. H. van der Meij.
Maria M. van Lookeren, 62 jaar,

geh. met J. J. van der Wolde.

NIEUWE BESTEMMING
KABELLOODS

In de vergadering met de stich-
ting „Sporthal Zandvoort", die

dinsdag 15 juni j.1. plaats had, ver-
klaarde de heer Sindram reeds, dat
indien de raad niet met overgrote
meerderheid aohtor zijn aanbod zou
staan, hij besloten had, deze loods
van lokaal belang tot nationaal be-
lang te zullen maken, waarvoor
geen vergunning van de gemeente-
lijke overheid nodig zou zijn, een en
ander met ingang van 24 juni 1965.

De heer Sindram deelde ons naar
aanleiding hiervan mede, dat dit

inderdaad zal geschieden. Hij heeft
namelijk besloten de oorspronke-
lijke bestemming van deze loods
(opbergruimte;) te handhaven, door
deze gedurende de wintermaanden
te bestemmen als opslagplaats voor
de strandpaviljoens van de strand-
pachters, aan welke ruimte grote
behoefte bestaat, daar dit opbergen
voor het overgrote deel tot nu toe
in de omgeving van Zandvoort
gr-schiedde.
Wat de zomermaanden betreft

heeft de heer Sindram contact ge-
zocht met het Hoofdbestuur van het
Leger des Heils en de loods aan-
geboden als recreatiecentrum voor
behoeftige kinderen in ons land.
Hoewel een en ander nog: in details

moet geregeld worden, toonde ge-
noemd Hoofdbestuur groot enthou-
siasme voor dit aanbod, waarvoor
de heer Sindram geen enkele ver-
goeding wenst te ontvangen.

CONCERT
Onder auspiciën van de stichtin-

gen „Culturele Kring 't Helm" en
..Touring Zandvoort" zal het Noord
Hollands Fhilharmonisch Orkest
onder leiding van Henri Arends op
vrijdag 9 juli concerteren in de
Nederlands Hervormde Kerk aan
het Kerkplein te Zandvoort. Het
programma vermeldt het Concert
voor hobo on orkest en de Sym-
phonie no. 29 van W. A. Mozart en
de militaire symphonie van Haydn.

TANTE TONIA VERTELT
Tante Tonia (86), zond ons een

kort verslagjc van haar indrukken,
opgedaan tijdens het défilé voor
H.M. de Koningin, op donderdag 17
juni j.1. Wij ruimen er gaarne een
plaatsje voor in.

's Morgens om half negen uur
vertrok met vijf bussen van het
Gasthuisplein. Ik zat in bus vier!
Gereden over de Kleine en de Grote
Krocht, Dr. Gerkestraat. Iedereen
wuifde ons na.Toen Zandvoortsolaan
over Heemstede en Haarlemmer-
meer, Hoofddorp, Schiphol naar
Amsterdam.
Veel beesten in de wei en vlieg-

machines op Schiphol. Toen naar
Hoog Laren naar het Singer Mu-
seum. Daar kregen wc koffie met
koek. Er werd veel gezongen in de
bussen. Mevrouw Keur mocht twee
prachtige poppen aan de Koningin
aanbieden. Toen reden we langs
prachtige lanen naar het Paleis van
de Koningin en de Prinsessen. We
waren er te vroeg, wel twintig mi-
nuten en moesten toen wachten tot

twaalf uur. Toen mochten we de
paleistuin in van onze lieve Konin-
gin en onze lieve Prinsessen. Het
was allemaal prachtig. Meneer Hil-
dering sprak met de Koningin en
ook Kees Kerkman en toen gaf Me-
vrouw Keur de poppen aan de Ko-
ningin. Die was er heel erg blij mee.
Wij óók, dat wij onze lieve Konin-
gin zó dichtbij konden zien.

Daarna teruggereden langs de
Prins Hendriklaan en langs kasteel
Drakesteijn van onze lieve Prinses
Beatrix. In het Singer museum heeft
de heer Hüdering ons toegesproken
en we kregen ook een film te zien.
Het was allemaal heel erg prachtig.
Toen koffie en brood en daarna
alles bekeken in het museum. Het
was een prachtige dag, die we nooit
zullen vergeten en allemaal heel
erg bedankt van tante Tonia.

EEN KOSTELIJKE AVOND
Als gast in Zandvoort vertoeven-

de wil ik graag mijn bewondering
uitspreken over datgene wat j.1.

zaterdag aan kunstgenot in „Zomer-
lust" is geboden.
Een Duits mannenkoor wilde

uiting geven aan haar dankbaarheid
voor de dagen hier doorgebracht.
Zij hebbon dat gedaan en hoe!
Prachtige koorzang, afgewisseld
door solistisch optreden, hebben
ons doen genieten.
Onze hartelijke dank hiervoor

aan de heer C. Terol uit Haarlem,
(ouü-Zandvoorter) die deze avond
tot stand bracht. Wij spreken de
wens uit dat nog meerdere van deze
avonden verzorgd zullen worden.
Hij verwelkomde een overvolle zaal
met Duitse en Hollandse gasten en
gaf daarna een korte uiteenzetting
hoe deze avond tot stand was ge-
komen.
Ook over „The Moving Strings",

die deze avond de muziek verzorg-
den, niets dan lof. Dit is een ama-
teur-gezelschap bestaande uit vier
broers en twee zusters, waarvan de
jongste 12 jaar is en de oudste 18
jaar. Allen waren zeer verrast en
een daverend applaus was hun be-
loning. Ook waren wij zeer verrast
over een jeugdige zangeres Marlies
Terol, die een prachtige vertolking
gaf van het liedje van Willeke
Alberti „Mijn Dagboek".
Kortom een prachtige avond vol

kunst, humor en dans, die bij zeer
velen lang in herinnering zal blij-

ven. Wij 'hopen dat nog meerdere
van dergelijke avonden gegeven zul-
len worden. H.P.
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Jaarvergadering woningbouwver.
„Eendracht maakt macht"

In het Gemeenschapshuis hield

de Zandvoortse woningbouwvereni-

ging ,\Eendracht maakt macht" vrij-

dagavond 18 juni de jaarlijkse al-

gemene ledenvergadering.

De voorzitter, de heer W. M. B.

Bosman herinnerde aan het rapporl
van de Staatscommissie de Roos
inzake de positie van de woning-
bouwverenigingen. Daarin worden
verschillende suggesties gedaan om
tot ruimere - ook financiële - arm-
slag van de woningbouwverenigin-
gen te komen. Spreker achtte dit

voor ..E.M.M" niet van direct be-
lang. Men heeft namelijk steeds een
slagvaardig bouwbeleid kunnen voe-
ren, hetgeen voor een groot deel te

danken is aan de «goede relaties met
het gemeentebestuur en de gemeen-
telijke diensten.

Centraal antenne-systeem

Het centraal antenne-systeem is

thans in alle woningblokken inge-

voerd, bij sommige installaties vol-

deden de versterkers niet. Deze zul-

len op korte termijn door andere
- nu van Nederlands fabrikaat -

worden vervangen. De bewoners,
die na 1 januari 1965 in het genot

van d-1 centrale antenne kwamen
ontvangen restitutie van teveel be-
taalde vergoeding.

Kamer van Koophandel

Tijdens de jaarvergadering van
1964 had de voorzitter enkele kri-

tische opmerkingen gemaakt over

de aanslagen welke de Haarlemse
Kamer van Koophandel de vereni-

ging had opgelegd wegens inschrij-

ving in het Handelsregister, laatste-

lijk tot een bedrag van ƒ 1179,—

.

In een plaats gohad hebbend onder-
houd met het dagelijks bestuur van
de Kamer, wees men erop. dat men
aan do hand van de wettelijke voor-

schriften niet anders kon handelen
De Kantonrechter te Haarlem deed
echter voor een vereniging in Vel-

son de uitspraak, dat een woning-
bouwvereniging niet in het Han-
delsregister behoefde te worden in-

geschreven, waardoor aan de hef-

fing door de Kamer de grondslag
was ontvallen. Men gaf in over-

weging, eenzelfde weg te bewande-
len, waarna, - na uitspraak van de
Kantonrechter restituüe van de be-
taalde bedragen zou plaats vinden.

Men handelde conform dit advies,

doch de procureur generaal bij de
Hoge Raad vroeg cassatie aan (in

het belang van de wet) van de be-
slissing van de Kantonrechicr in

de "Vclsonse zaak. Het wachten is

daarom nu op de uitspraak van de
Hoge Raad.

Opnieuw zeer hoge aanslag

Inmiddels werd op 21 december
19G4 een Koninklijk besluit uitge-

vaardigd, waarbij verenigingen als

bedoeld in artikel 78 van de ont-
eigeningswet, waartoe óók de wo-
ningbouwverenigingen behoren,
werden gelijk gesteld met onder-
nemingen in de zin van de Handels-
registerwet, echter met toepassing
van een bijzonder tarief. Voor Zand-
voort zou dit voor E.M.M. neerko-
men op een jaarlijkse bijdrage van
minder dan f 100,—. De vereniging
werd echter voor 1965 niettemin
door de Kamer van Koophandel te

Haarlem aangeslagen voor een be-
drag van ƒ 1269,—, waarbij men dus
kennelijk voorbijging aan de strek-
king van het hierboven genoemde
Koninklijk besluit. Een op 26 maart
j.I. gedaan verzoek om inlichtingen
bleef tot dusver onbeantwoord E.

M.M. blijft hierdoor dus vooralsnog
behoren tot de plus minus twintig
hoogst aangeslagen .ondernemingen'
in het gebied van de Kamer. Het
bestuur vertrouwt echter, dat de
Kamer na uitspraak van de Hoge
Raad deze zaak spoedig op bevre-
digende wijze zal afhandelen.

Jaarverslagen

Uit de jaarverslagen van sec 'e-

taris en penningmeester bleek, dat
het aantal leden in 1964 toenam van
2149 tot 225Y. In exploitatie waren
806 woningen, waarvan 62 ingericht
voor dubbele bewoning en 42 gara-
ges. In aanbouw waren 78 woningen
en 21 garages, terwijl men boven-
dien in beheer had 176 woningen
die eigendom zijn van de gemeente
Zandvoorl.

In verband net de omzetting van
week- op maandhuren per 1 janu-
ari j.1. bereidde het bestuur deze
overgang voor door een spaarrege-
ling, waarbij rond ƒ 15.000.— werd
gespaard. Geen enkele stoornis bij

deze omzetting deed zich voor.

De boekwaarde der vcrenigings-
eigendommen bedroeg aan het einde
van het verenigingsjaar ƒ 10.675.00.0,-

onderhoudsfonus en diverse reserven
bedroegen ƒ 841.000,—, aan huren
werd ontvangen een bedrag van
ƒ 648.000,—.

Bestuursverkiezing

De periodiek aftredende bestuurs-
leden W. M. B. Bosman, D. van
Duin, D. van Dijk on A. J. van der
Moolcn werden allen herkozen.

Woningbouw en bouwplannen
Besloten werd tot de bouw van

vijf een-gezinsvoningen aan de
Celsiusstraat. Een als woningwet-
woning voor een lid der vereniging
op grond van medische indicatie, de
vier andere zullen met rijkspremie
of in de vrije sector worden ge-
bouwd en worden verkocht aan
leden van E.M.M, in volgorde van
rangnummer lidmaatschap.

Na wijziging van het uitbreidings-

plan zullen op het inpandig terrein

tussen Vondellaan, van Lennepwcg,
en A. J. van der Moolenstraat, plus

minus veertig woningen kunnen
worden gebouwd. Een bouwplan
hiervoor wordt voorbereid. Voorts

wordt een plan gemaakt voor de

bouw van vier flatgebouwen aan de

Keesomstraat. Deze zijn acht ver-

diepingen hoog en zullen elk 46

woningen - (2-3-4- en 5- kamerflats)

bevatten. Elk flatcomplex zal wor-

den voorzien van liften, centrale

verwarming, vuilstortkokers en an-

dere centrale voorzieningen. Zodra
de achitect, de heer B. J. J. M. Ste-

vens de plannen heeft uitgewerkt,

hoopt het bestuur deze aan een bui-

tengewone ledenvergadering ter be-

krachtiging voor te leggen.

ANJERACTIE
In de week van 28 juni tot en met

3 juli a.s. vindt in deze gemeente
de Anjeraclie plaats, op verzoek van
de burgemeester georganiseerd door

de contactcommissie culturele be-

langen. In het Gemeenteblad en in

een daarbij gevoegde folder zijn het

doel en de betekenis van deze actie

nader uiteengezet. Zij, die aan de

geldinzamelingsactie willen mede-
werken kunnen zich tijdens de kan-

tooruren daarvoor aanmelden ten

raadhuize, afdeling bevolking, tele-

foon 4841, toestel 125. Buiten de

kantooruren is het telefoonnummer

2546.

Laat Uw
scharen en messen

VAKKUNDIG
SLIJPEN

Golfsljjpen van tafelmessen.

Grote sortering

HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
BORDUURSCHAREN
MANICURESETS
KARTELSCHAREN
NAGELTANGEN
EELTSCHAAFJES
PINCETTEN
NAGELVIJLEN
ZAKMESSEN
VLEESMESSEN
HUISHOUDMESSEN
KOKSMESSEN

Optiek - Staalwaren

A. G. SLINGER
GR. KROCHT 20a - TEL. 4395

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

De Hoofdinspecteur-Korpschef van
Politie te Zandvoort maakt het vol-
gende bekend:
Op 1 juli 1965 zal in werking

treden de Wet tot wering van on-
gewenste handwapenen.
Krachtens een bepaling van deze

Wet zullen de bezitters van onge-
wenste handwapenen van 1 t.m. 14
juli 1965 in de gelegenheid worden
gesteld deze handwapenen op het
Bureau van Politie tegen een bewijs
van ontvangst in te leveren, iedere
werkdag tussen 9 en 18 uur bij de
afdeling Bijzondere Wetten. Het
betreft hier een landelijke maat-
regel. Mits de wapenen in voormeld
tijdvak worden ingeleverd zal door
de afdeling Comptabiliteit van het
Ministerie van Justitie een vastge-
stelde geldelijke tegemoetkoming
worden uitgekeerd.
Onder ongewenste handwapenen

dienen te worden verstaan:

a. stiletto's;

b. valmessen. Dit zijn messen,waar-
van het lemmet door een druk-
mechanisme of door een zwaai-
beweging rechtstandig uit het
heft kan worden gebracht;

e. boksbeugels;

d. ploertendoders;

e. handwapenen, bestemd voor het
verspreiden van vergiftige, ver-
stikkende, of weerloos makende
stoffen;

f. geheime handwapenen, dit zijn

handwapenen, welke het uiter-
lijk hebben van een ander voor-
werp dan een wapen, met uit-
zondering van de elders in dit

artikel genoemde handwapenen.

g. losse onderdelen van stiletto's,

valmessen en geheime handwa-
penen.

Ten overvloede volgt hier nog de
betreffende verbodsbepaling, voor-
komende in de wet van 7 april 1965,
Stbl. 141, tot wering van onge-
wenste handwapenen.

Art. 2. 1. Het is verboden bij al-
gemene maatregel van bestuur aan-
gewezen handwapenen of onder-
delen van handwapenen voorhanden
te hebben, in te voeren, te vervaar-
digen of af te leveren.

WAARDEBONNEN
BEVRIJDINGSCOMITé
De geldigheidsduur van waarde-

bonnen, afgegeven door of vanwege
het plaatselijk Comité Viering Be-
vrijdingsdag 5 mei 1965 eindigt op
30 juni a.s. Uiterlijk tot en met die
datum kunnen deze bonnen, waar-
van nog verschillende in omloop
schijnen te zijn, ter verzilvering
worden .aangeboden. Ook eventuele
andore vorderingen gelieve men
uiterlijk op die datum in te dienen,
in beide gevallen bij de penning-
meester, de heer P. M. Smit, Alge- ,

mene Bank Nederland N.V., Grote
Krocht, alhier.
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Langs de vloedlijn

Hol geluk is een. beker die
men langzaam mooi ledigen,

om do droesen niet in bewe-
ging te brengen die op de
bodem ligt.

S. Kicrkegaard (1813-1855)

Avondstilte
De stichting „Oecumenisch Con-

tact" te Zandvoort organiseert met
ingang van a.s. woensdag elke woens-
dagavond van half acht tot onge-
veer tien voor acht een „avondstil-

te" in de Hervormde kerk aan het

Kerkplein, alhier. Er zal dan
kunnen geluisterd worden naar goe-

de klassieke muziek en een zeer

korte toespraak, „drie minuten-toe-
spraak" genaamd, elke avond door
een voorganger van een andere
kerkgenootschap.
En het is goed, dat de stichting

in deze jagende, jachtende tijd, in

deze maanden van seizoen-rumoer,

deze korte bezinnings-avonden or-

ganiseert, opdat de mens, al is het
maar voor een kort ogenbliik, zich

even kan losmaken uit de gejaagde
sfeer van het alledaagse seizoen-

leven in onze gemeente.
Een opwekking, deze bijeenkom-

sten te bezoeken, lijkt ons welhaast
overbodig, want er is veel behoefte

aan. Wij vestigen slechts even de
aandacht op deze mogelijkheid,

waarmede de stichting „Oecume-
nisch Contact" bij zonder goed werk
gaat verrichten. Moge dit streven

van de stichting waardering ont-

moeten zowel bij de badgast als bij

de inwoner, iets, waaraan wij overi-

gens niet twijfelen.

Niet tactisch

Koewei het niet in mijn bedoeling

ligt, in dit nummer nogmaals op
de „Sporthal-affaire" terug te ko-

men, kan ik toch niet nalaten, nog
even in te haken op hetgeen de heer

W. J. Zoet in de raadsvergadering
van dinsdagavond 22 juni meende te

moeten opmerken over het „Nozem-
vraagstuk". Mijns inziens benaderde
de heer Zoet dit probleem uitermate
ontactisch. Hij merkte op, dat hij

in~Zandvoort via de Sport-amuse-
mentshal geen tweede „Blokker"
wenste te creëren, met alle gevol-

gen van dien als autodiefstallen en
vechtpartijen en merkte op, dat ves-

' tiging van deze amusementshal het

„nozemdom" in Zandvoort zou doen
toenemen.
Ik geloof, dat de hr. Zoet, - hoe goed
hij wellicht het ook bedoelde - met
deze woorden olie op het vuur goot.

Zijn uitlatingen waren nu niet be-
paald de juiste, om onze ,langharige'

jeugd op ,genezende' wijze te bena-
deren, integendeel, hun lange ha-,

ren zullen bij het lezen van zijn

woorden, zeker recht overeind zijn

gaan staan.
Overigens moet Zandvoort nog

maar eens proberen, het Blokker na
te doen. Deze 'kleine gemeente zag
kans sterren van wereldnaam bin-

nen zijn grenzen te balen. Ik noem
U Catharina Valente, Elvis Presley,

Louis Armstong en The Beatles.

Zandvoort kan er nog niet eens een

bioscoop op na ihouden, maar daar-
over praatte de heer Zoet niet. Ik
zou wel willen, dat er in onze ge-
meente ook eens iemand was, die

hetzelfde kon tot stand brengen als

die burgemeesterozoon in Blokker.
Ik ben er daarbij dan vast van over-
tuigd, dat onze politie heus wel in

staat zou zijn, bij een eventueel
optreden van sterren van wereld-
naam, mogelijke excessen, veroor-
zaakt door een teveel aan enthou-
siasme, in de kiem te smoren.
Wat men in Blokker presteert

vind ik voor zo'n kleine gemeente
zonder meer een enorme prestatie,

waar Zandvoort jaloers op kan
zijn. K.

HANNIE SCHAFTSCHOOL
Van de Hannie Schaftschool slaag-

den nog twee leerlingen voor de in

Haarlem gehouden toelatingsexa-
mens n.1. Ellen Assenbroek aan de
M.M.S. Tempelierutraat en Hans
Boskamp aan 't Coornhert Lyceum.

„WURF-PRAET"

WULLUM V.d. WURFF:
Zanvert had

'n pittig verlovings feest.

Afdeling Zandvoort
van de Lions Club opgericht

In hotel Bouwes is vrijdagavond
j.1. onder zeer grote belangstelling
opgericht de afdeling Zandvoort
van The International Association of
Lions clubs. Het werd de 71 ste club
in ons land, met een totaal van
ruim 1500 leden.

De Lions clubs, die in hun wa-
penschild de woorden „We serve"
voeren, waarmee het dienende ka-
rakter van de opzet wordt aange-
toond, zou men kunnen vergelijken
met de hier in ons land bestaande
Rotary clubs. Zij zijn eveneens van
Amerikaanse oorsprong en gesticht

door zakenlieden, die door persoon-
lijke ervaringen, mod? op hun vele
reizen, - doordrongen werden van
de grote noden, die in talrijke lan-
den bestaan en trachten deze te le-

nigen.

De president van de afdeling

Zandvoort, de heer D. Oliemans
verwelkomde de aanwezigen, in het
bijzonder de burgemeester van
Zandvoort, Mr. H. M. van Fenema
en diens echtgenote en voorts vele
vooraanstaande figuren uit de Lions
club in Nederland en vertegenwoor-
digers van het Internationale Hoofd-
bestuur. Hierna voerde het woord
Lion van der Kooy, de president
van de afdeling Haarlem, die er

zijn vreugde over uitsprak, dat
- nadat hiervan reeds enkele jaren
sprake was geweest - thans de op-
richting van de afdeling Zandvoort
een feit was geworden. Spreker ont-

wikkelde een drietal punten ter

overdenking voor de nieuwe leden,

n.1. het aantrekken van nieuwe le-

den, het volledig inzetten van de
gehele persoon voor de nieuwe club
en een getemperd idealisme.

Dr. J. J. de Blécourt, lector in de
Reumatologie te Groningen en dis-

trictsgouverneur van do Lions orga-
nisatie in Nederland, ging hierna
over tot->de installatie van de af-

deling Zandvoort. In een geestige

toespraak wees deze de nieuwe le-

den erop, dat zij hun lidmaatschap
eerst dan op de juiste wijze aan-
vaarden, wanneer dit wordt gedaan
onder het motto: „wij moeten er

iets méér voor doen". Ook in Ne-
derland valt nog zeer veel te doen
voor de Lions en ook in Zandvoort.
Dat is moeilijk, want in ons land
duurt het meestal nog al lang, vóór
men spontaan wordt. Spreker stelde

vast, dat de afdeling Zandvoort on-
der een gelukkig gesternte in zee
gaat, (het hoopvolle begin van een
nieuw seizoen). Hij sprak de hoop,
uit dat Zandvoort een waardevolle
club zou worden en zal medewer-
ken aan een goede naam van de
Lions zowel in binnen als buitenland

De heer de Blécourt ging vervol-

gens over tot het installeren van de
nieuwe leden, waarna door hem aan
de volgende inwoners van Zandvoort
het Charter van de Lions club Zand-
voort werd overhandigd: N. W.
Bouwes, Dr. L. Dorsman, Mr. L. C.

H. Everard, J. C. den Hartog, P.

Hendriks, F. Joustra, H. G. Jussen,

J. H. Kaars Süpesteyn, D. Oliemans,
C. F. M. Robbers, Ir. L. Schwarz,
H. Stalling:, A. Vinke, L. A. W. van
Zanten, Dr. W. A. M. van der Kwast
die in het buitenland vertoeft, krijgt

het Charter by zijn thuiskomst uit-

gereikt.

De burgemeester van Zandvoort
hierna als gast-spreker het woord
verkrijgend, bleek kennelijk veel

pleizier te hïbbcn in deze interas-

sante ceremonie in zijn gemeente,
hetgeen uit zijn enthousiaste toe-

spraak duidelijk bleek. Mr. van Fe-
nema wees erop, dat de doelstelling

van de Lions Club is het bevorde-
ren van de aktiviteiten. Dynamisch
zijn en daden stollen is in deze tijd

meer O.an ooit noodzakelijk, óók ten

CONCERT NOORD HOLLANDS
PHILHARMONISCH ORKEST
Onder auspiciën van de Stichtin-

gen Touring Zandvoort en Culturele

Kring 't Helm vindt op vrijdag 9

juli a.s. weer het jaarlijkse concert
in de Ned. Hervormde Kerk, alhier,

plaats, te geven door het Noord
Hollands Philharmonisch Orkest,
o.l.v. de dirigent Henri Arends. Aan-
vang 20.30 uur.

Als solist treedt daarbij op de
hoboïst Henri Gouder de Beaure-
gard met het hobo-concert in C. gr.

t. KV 314 van W. A. Mozart. Voorts
vermeldt het programma werken
van Joh. Chr. Bach en Haydn.
Het juist gerestaureerde fraaie

kerkgebouw biedt thans ongetwij-
feld in verhoogde mate de entou-
rage voor een avond van sfeervol

kunstgenot.

HOOGWATER
Juli Strand

H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
4 7.22 3.— 19.54 15.— 11.30-18.00

5 8.22 4.— 20.54 16.— 12.30-19.00

6 9.25 5.— 21.55 17.30 13.30-20.00

7 10.26 6.— 22.55 18.30 14.30-21.00

8 ,11.33 7.— 24.02 19.30 15.30-22.00

9 —.— 8.— 12.41 20.30 4.00-10.00

10 1.07 9.— 13.38 21.30 5.00-11.30

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

opzichte van de jeugd, die voor een
deel is losgeslagen en met deze tijd

geen raad weet. Aan dit probleem,
dat dringend om een oplossing
vraagt, wil ook de Lions Club aan-
dacht besteden. Ook uitwisseling op
Internationaal gebied achtte Mr. van
Fenema zeer belangrijk. Handelen
ondanks kritiek, (ook van de Pers)
bleef volgens spreker meer dan ooit
geboden. De gewoonte, om alles af
te kraken werd volgens de burge-
meester in ons land een verontrus-
tend verschijnsel. „Wanneer ik niet
geboren was onder het sterrebeeld
van de Stier (dus koppig)", zei spre-
ker, „was ik uit Zandvoort al lang
weg geweest, maar nu blijf, ik hier
tot de uiterste termijn". Tenslotte
meende Mr. van Fenema, dat het
leven onder onze zo hoog geioemde
democratie meer en meer een frase
wordt en verklaarde trots te zijn op
deze Lions Club in Zandvoort,
waarvan naar hij 'hoopte, de op-
richting een groot succes zou blij-

ken geweest te zijn.

Lion van Hessen, Internationaal
Directeur sprak namens het hoofd-
bestuur zijn blijdschap uit over de
oprichting van de Lions Club Zand-
voort, waarmee - naar hij hoopte -

een grote en hechte vriendschap
zou ontstaan.
Nadat Lion van der Kooy, de

Haarlemse President aan de nieuwe
afdeling een voorzittershamer, een
gong en een vaantje had aangebo-
den sprak de Zandvoortse president,
Lion Oliemans een dankwoord en
richtte een enthousiast opwekkings-
woord tot de Zandvoortse leden, om
gezamenlijk te trachten tot zo groot
mogelijke aktiviteit te komen.
Vervolgens begaven de aanwezi-

gen zich naar het restaurant, waar
de avond verder in reunie-verband
werd doorgebracht. K.

HOTEL BOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van 2 tin. 9 juli

iedere avond 8.30 uur:

Het Italiaanse sextet

i DANIL

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

Kprl and Karina
Danspaar

Gil Roland
Marionetten Illusionist

Sherezat & Sabit
Turks danspaar

*
Zondag Matinee van 3-6 uur
mot volledig avondprogramma

' Maandags gesloten

Dranken bestellen? *)(\(Y)
Brokmeier bellen! L\J\jL

Vaoc de nieuwste

tnodekapsds
modellen *64-'65

SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

V Icuiit 'toch ook rekenen en

vergelijken '

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

CHEM. WASSERIJ en

VERVERIJ

KEYSER
KERKSTRAAT 2G - TEL. 2653

Ook voor stoppage

BETER EN VOORDELIGER
slaagt U

3346 3346

I

bij

Stationsplein 13-15

Complete woninginrichting

KLASSIEK - MODERN

334G

Uitsluitend klasse-meubelen

Ga over op aardgas-

centrale verwarming

.TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Kom naar de oude dorpskerk!

Kom elke woensdagavond
naar de

AVOND - STILTE
van half acht tot ongeveer

tien voor acht

En luister met ons mee
naar

Goede klassieke muziek
en een 3 minuten-toespraak.

Stichting Oecumenisch
Contact Zandvoort

Auto huren

t 5F
- per dag

Model '64 en '65.

Taunus, Simca, V.W. de Luxe

DE SCHELP
TEL. 4781

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen I
Gedurende de maanden

juni en juli

iedere avond

Het populaire
Dans- en Showkwinlet

Ger Dijkshoorn

heren haar-

verzorger

TAHWtM/>k>
Diaooniehuisstraat 24 - Tel. 3874

SALON DE COIFFURE ET BEAUTé

*
Juist in de zomer verlangt Uw huid extra aandacht.

Bezoekt U onze

eens voor een geheel vrijblijvende HUID-ANALYSE

Advies dagelijks van 9 tot 17 uur behalve 's maandags

Thorbeckestraat 11,

Zandvoort
Tel. (02507) 3382

Vijzelstraat 55
Amsterdam'

Tel. (020) 236874 en 232959

Het nieuwste hotel aan de kust.

Boulevard Pauluu Loot 1 - Tel. 4941Badkoid
Iedere avond in de BAR-DANCING vanaf 20.30 uur

Bierkelder: WIM BOS entertainer

met zingende bediening

Dolf Driessen - Corry Vrooms - Lia Bijlmer

De Recreatieclub „Zandvoort" speelt
in het Badhotel het „24 spel Delphi"

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 Haltestraat 57 Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,59.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 189,— ^"~*-Q7 ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Het uitstapje dat steeds weer nieuw is:

DE N.Z.H.-RONDRIT DOOR ZUID-KENNEMERLAND

Het machtige werk aan de IJmuider pieren

Het schilderachtige Openluchttheater van Blocmendaal
De onvergetelijke vergezichten over de duinen

De fascinerende rit over het Zandvoortse circuit

VAN MAANDAG 5 JULI AF ELKE WERKDAG
EEN MIDDAGRIT VANUIT ZANDVOORT
Vertrek van N.Z.H.-Busstaüon om 13.00 uur
Prijs slechts f 3,50 Kinderen t.m. 12 jaar f 1,25

Kaartverkoop bij do V.V.V. Touring Zandvoort, Raadhuisplein

NOORD-ZUID-HOLLANDSE VERVOERMAATSCHAPPIJ N.V.

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

TJh& Btue, HoU



ADIO TELEV
PHiLiPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken

WASAUTOMATEN

1 K F» I I F? Burg" Enée'bertsstraat 64

ZIET ÓNZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

Ingezonden
Buiten verantwoording dor redactie.

Wethouder A. Kerkman zond ons
onderstaand schrijven waarin hij

het door zijn P. v.d. A.-fractie in-

genomen standpunt inzake de kabel-
loods-sporthal in de raadsvergade-
ring van 22 juni j.1. uiteenzet. Wij
geven de wethouder hieitoe gaarne
gelegenheid.

Zandvoort, 28 juni 1965

Aan de Redactie van het
Zandvoorts Nieuwsblad

Naar aanleiding van verschillende
publicaties en ingezonden stukken
in Uw blad, waarin veel wordt ver-
ondersteld over de ..kabelloods", heb
ik enkele punten op papier gezet

waarm een overzicht wordt gegeven
met op het eind een conclusie.

Ik heb er geen discussie aan wil-

len verbinden om het toch al te

lange stuk te bekorten.
Verdedigen, dat het college van

B. en W. van begin af weikelijk van
mening is geweest en nog is, dat in

die omgeving een rustig? recreatie

juist is wil ik niet. Men neemt dat

aan of trekt dat in twijfel.

Graag verzoek ik U plaatsruimte
te willen afstaan om bngoand schrij-

ven in Uw krant öp te nemen,
hoogachtend,
A. Kerkman
Noorderstraat 5, Zandvoort

KABELLOODS P.E.N.

Nu de zaak van de „kabelloods"
een uitvoerige bespreking in de ge-

meenteraad heeft gekregen, maar
door het plotseling staken van de
bespreking niet volledig uit de doe-
ken is gedaan, lijkt 't mij juist een
poging te wagen met enkele feiten

het standpunt van de fractie van de
P. v.d. A. nog verder toe te lichten.

Officieus is in 1948 reeds bij de
Directie van het P.E.N, geïnformeerd
naar de kostprijs van het gebouw.
Deze prijs was ƒ 350.000,- a ƒ 400.000,

zijnde de geschatte kosten van her-

bouw van een andere loods op een
andere plaats. Daarmee waren die

onderhandelingen meteen ten einde.

In de zomer van 1961 verzocht het

college van B. en W. aan Gedepu-
terde Staten van Noordholland het

terrein achter het gebouw te mogen
kopen. Doelstelling was om hot ge-

meente caravanterrein, waar die

grond als een scheiding in liep, af

te ronden.
Een delegatie uit B. en W. werd

uitgenodigd voor een bespreking bij

de directeur van het P.E.N.
Het verslag van die delegatie in

de vergadering van B. en W. was
als volgt:

Het gebouw en de grond worden
verkocht aan een vereniging, welke
zich ten doel stelt een manége te

exploiteren voor haar leden.

Het zou geen bedrijfsvorm worden
want er waren veel gefortuneerden
die lid zouden worden. Een van die

leden, die zeer gefortuneerd was,
zou voorlopig het bezit op zijn naam
krijgen en betalen. Later zou na de
oprichting van de vereniging het

bezit worden overgedragen.
Dat lid was de heer Sindram.

Indien B. en W. vergunning wilden
verlenen voor de manége dan zou
als tegenprestatie de vereniging een
vloer in het gebouw laten maken
op voldoende hoogte. Beneden zou
een manége worden ingericht en
boven een ruimte die als sporthal
kon worden gebruikt. Het roerend
goed in de sporthal (toestellen e.d.)

kwam voor rekening van de ge-
meente of de sportverenigingen,
maar verder was die ruimte voor
het gehele jaar gratis beschikbaar.

Op die toezeggingen is de vergun-
ning verleend. Voor een tijdelijke

houten manége werd een vergun-
ning afgegeven, omdat het gebouw
nog met ikon worden overgedragen.
De nieuwe kabelloods was nog niet

klaar.
Nadat het college 'kennis had ge-

nomen van de onenigheid onder
diegenen die de vereniging zouden
oprichten, en de overdracht nog niet

had plaats gevonden aan de heer
Sindram, is een verzoek gedaan aan
Ged. Staten om de overdracht niet

te doen plaats vinden, daar de ver-
eniging niet gevormd zou worden.
Ged. Staten konden niet aan dat
verzoek voldoen.

Tot zover de feiten die mij als

wethouder ter kennis kwamen.
Toen in de winter van 1964 do over-
dracht plaats had gevonden en be-
kend werd, dat het stichten van een
sporthal niet zou doorgaan volgens
de toezegging, maar verbonden werd
aan een feesthal, hebben enkele le-

den van het plaatselijk bestuur
P. v.d. A. (na overleg met de fractie

uit de raad) achterhaald wat de
werkelijke bespreking is geweest
met de directeur van het P.E.N., de
heer Sindram, en de delegatie uit

B. en W.
Het gebouw en de grond is aan

de gemeente Zandvoort aangeboden
door de directeur van het P E.N.

met het verzoek om in het te vor-
men beneden gedeelte een manége
te verhuren aan de op te richten

vereniging.
Een lid van de delegatie heeft

daar medegedeeld dat de gemeente
geen fondsen beschikbaar had. Ook
deelde hij mede dat het verzoek van
B. en W. om de grond te mogen
kopen kon worden geseponeerd, dus
als niet geschreven kon worden be-
schouwd.
De delegatie stelde, dat ze volle-

dig vertrouwen had in de personen
die de toekomstige vereniging zou-
den stichten en waarvan de direc-

teur van het P.E.N. en de heer
Sindram deel zouden uitmaken.
De gemeente was gebaat met de

beloofde ruimte voor sporthal.

In de betreffende stukken die bij

dat onderzoek zijn geproduceerd, is

niet genoemd het bedrag waarvoor
het gebouw en de grond zijn getax-
eerd. Ik weet echter dat de delega-
tie dat bedrag wist en wel ƒ 95.000,-

Dit betrekkelijk lage bedrag is

aangehouden bij do taxatie, Ie Om-
dat de omliggende grond als duin-
terrein is berekend en een eigenaar
er geen gebouwen op mocht op-
richten noch mocht afgraven. 2e Het
gebouw had een beperkte bestem-
ming van manége.

Met deze feiten voor ogen mocht
het college van B. en W. stellen,

dat de verbinding feesthal - sport-
hal niet juist was.
Mocht gevraagd worden naar een

volledig plan. Mocht verlangd wor-
den een ruimte voor sporthal het
gehele jaar beschikbaar voor de
sportverenigingen. In een advar-
lentio van 26-3'65 stelde de heer
Sindram, dat hij het gebouw gratis

beschikbaar wilde stellen aan de
plaatselijke verenigingen. Hij gal
geen beperkingen aan. De beloften
kwem hij niet na. In de aanvraag
aan B. en W. sloot hij de zomer uit

Daarmee begon hij de publieke opi-
nie te beinvloedon.

In april 1965 heb ik een bespre-
king gehad met de heer Sindram.
Ik heb hem gevraagd een volledig
plan in te dienen. Dat beloofde hij.

De heer Sindram kwam die belofte

niet na. De heer Sindram stuurt alle

raadsleden de gevoerde correspon-
dentie met B. en W. over de kabel-
loods. Doel was dat de raad B. en
W. onder druk zou zetten, om zijn

doel te bereiken. Die handelwijze
heb ik chantage genoemd op het
college van B. en W. Een ander lid

van de fractie heeft daarvoor nog
een krassere uitdrukking gebruikt.
De uitdrukking „chantage" kon

voor de heer Sindram nooit aanlei-
ding°zijn om zijn verzoek aan de
raad in te trekken, want toen had
hij al meer dan een kwartier de
raadszaal verlaten. Hij was toen in

gesprok met de heer Koning in de
hal van het raadhuis.

In de brief aan de raad heeft de
heer Sindram op bladzijde 2 2e ali-

nea aangegeven, dat hij dit gebouw
heeft aangekocht om te zorgen voor
zijn oude dag. Van mij mag U aan-
nemen dat dit niet de bedoeling was
van de aankoop.

Uit het bovenstaande blijkt, dat

de heer Sindram genoeg vertrouwen
heeft ontvangen om zijn belofte na
te komen. Dat de fractie van de
P. v.d. A. hem geen vertrouwen
meer wilde schenken zonder een
duidelijk en gedetaileerd plan zal

nu wel duidelijk zijn.

w. gel. A. Kerkman

NASCHRIFT REDACTIE
Wethouder Kerkman reeds jaren

kennende, hebben wij hem leren

waarderen om zijn eerlijkheid en
rechtschapenheid.
Dat hij ook in deze kwestie vol-

komen naar eer en geweten han-
delde, trekken wij dan ook geen
ogenblik in twijfel. Of het echter
verstandig geweest is, „krasse" uit-

drukkingen te gebruiken, die in

een raadsvergadering niet thuis

horen, is evenwel te betwijfelen.

Wij kunnen ons aan de indruk
niet onttrekken, dat alles er tenslot-

te om draait, dat de P. v.d. A. niet

kan uitstaan, dat deze loods in par-
ticulier bezit is geraakt. liet inne-
men van zulk een standpunt ligt

ook geheel in de lijn van de P.v.d.A.

Dat men-dwars tegen de publieke
opinie in, dit standpunt handhaafde,
valt alleen maar te respecteren,
doch of dit een wijs besluit is ge-
weest, staat ons inziens ~te bezien.

(^.oró&tterie.

ciióon .e.cjcinc<2

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Voor badgast en inwoner is het 'n feit:

Botman heeft keuze en kwaliteit!

Oud en vertrouwd is zijn adres,

Kopen bij Botman geeft altijd succes!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

STICHTING TOURING ZANDVOORT EN
CULTURELE KRING 't HELM

Vrijdag

9 JULI

1965

CONCERT
door het Noord Hollands Phil-

harmonisch Orkest op 9 jui 1965

in de Ned Hervormde Kerk
te Zandvoort
Dirigent: Henri Arends

Solist: Henri Goudcr do Boan-ogard (hobo)

Werken van Mozart, J. C. Bach en Haydn

AANVANG 20.30 UUR TOEGANG ƒ 1,50

Voorverkoop bij Touring Zandvoort,
Raadhuisplein.

1 O jaar

Autoverhuur

Onze wagens zijn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Bredcrodcstraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Schoolboeken!
ALLE SCHOOLBENODIGDHEDEN!

Wij verzorgen gaarne alles voor het nieuwe
schooljaar! Bestel tijdig.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 TELEF. 4321 - ZANDVOORT

Voor Uw drukwerk;

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

KOSTELIJKE
JOEGOSLAVISCHE FOLKLORE
Maandagavond hebben wij in Bar-

Bodega Pctrovitch aan de Kerk-
straat het slotoptreden meegemaakt
van het Joegoslavisch Ensemble,
onder leiding van Branislav Vuko-
vitch met zang van Anita Jocitch.

Het optreden van dit ensemble,
dat liet .einde betekende van een
door de heer D. Petrovitch georga-
niseerd Joegoslavisch Festival, dat
op maandag 10 mei j.1. begon, riep

bij ons herinneringen op aan het
onvergetelijke optreden gedurende
het seizoen een jaar of tien gele-

den van het wereldberoemde en-
semble Georg Serban in paviljoen
Riche.

V/ant wat dit ensemble hier in de
gezellige bodega van do heer Petro-
vitch bood, was kunst op het hoog-
ste niveau, kunst :n spel, zang en
dans met boeiende folklore uit Bos-
nië, Kroatië, Dalmatië, Servië en
andere Balkan-landen. In hun
prachtige, kleurrijke Joegoslavische
costuums brachten deze ras-artisten
oen weelde aan klanken en een boei-
ende show. Het was dan ook geen
wonder, dal elke maandagavond
deze avonden door een talrijk pu-
bliek werden bezocht.
Verplichtingen elders, (afgeslo-

ten contracten in hun geboorteland)
noodzaakten de leden van 't ensem-
ble, donderdag j.1. naar Joegoslavië
lerug Ie keren. Wij doen echter een
dringend beroep op de lieer Petro-
vitch, die aldaar over uitgebreide
relaties beschikt, te trachten, dit

ensemble opnieuw, hetzij aan het
einde van dit of anders beslist het
volgende seizoen, naar Zandvoort
te doen teru'gket en. Te weinigen
hebben nog van deze prachtige
kunst kunnen genieten. Hun ver-
trek aan het begin van het hoog-
seizoen kan alleen maar worden be-
treurd. Hier was nu do sfeer, zoals

wij ons die nog uit voor-oorlogse
seizoenen herinneren. De heer Pc-
trovitch heeft deze sfeer terugge-
bracht en met het uitnodigen van dit

ensemble een bewonderenswaardige
goede greep gedaan. K.

Bij feest of partij,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

ZANDVOORTER IN EUROPESE
MIDGET GOLF
KAMPIOENSCHAPPEN
Vorige week berichten wij U, dat

voor de selectie-wedstrijden voor
het Europees Kampioenschap Mid-
get Golf 1965 zich geplaatst hadden:
de heren R. Sinnege, W. Zwemmer
en H. Scbregts.
Deze wedstrijden zijn zondag j.1.

te Zutphen gehouden. 74 deelnemers
uit Nederland vertegenwoordigden
diverse Clubs, en er werd fel ge-
streden voor de eerste plaatsen om
straks voor Nederland Ie mogen
uilkomen.
Het was voor alle deelnemers dan

ook een grote verrassing toen na 4

ronden spelen de einduitslag be-
kend werd, en de Zandvoorter
Ruud Sinnige als winnaar het po-
dium mochl bestijgen, met hel
prachtige resultaat van 156 punten
uit vier ronden.
Toen de Voorzitter van het Inter-

nat. Midget Golf Verbond hem
vroeg hoe lang hij getraind had,

was het antwoord van Ruud, „drie

woken". Unaniem was men van
mening dat Ruud een talentvolle

Midget Golf-spelcr is.

Door deze overwinning komt hij

a.s. zaterdag en zondag voor Neder-
land uil in de Europese Kampioen-
schappen Midget Golf 1965 welke
gehouden worden te Sonsbcek.
Wij wensen hem veel succes en

een goede plaats.

De verdere uitslag voor de Zand-
voortse „Vijverduin" club was:
14 W. Zwemmer met 179 punten,

18 H. Scbregts met 192 punten.

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJNl

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Claudia Maria Catharina,

d.v. J. W. P. van Dam en T. M.
C. van Leuven. Hans, z.v. J. J.

Scbregts en A. J. H. v. d. Weerdt.
Ondertrouwd: Joh. C. Wcber en N.
A. A. Korff.

Gehuwd: J. W. H. Smoutcr en S. P.
M. Roffelsen. N. G. Havinga en
G. Busscher.

Overleden: Johanna Vccnslra, 85 jr.,

goh. m. A. J. Hollenberg. Gerritje
Verschuur, 79 jr. geh. m. S. Slag-
veld.

Overleden buiten de gemeente:
Maria Chr. van Duijkercn, 75 jr.

geh. m. M. A. van Reenen. Leo
C. A. Holt, 66 jr. goh. gew. met
E. Timmer.

GEEN SPREEKUUR
Do wethoudr-r van Sociale- on

Culturele Zaken mevrouw C. Stem-
ler-Tjaden is verhinderd dinsdag
a.s. haar wekelijks spreekuur te

houden.

SPORTVAARDIGHEIDSDIPLOMA
De heer M. J. Methorst, chef van

de administratie van de Zandvoort-
se Gemeentepolitie en do sport en
judoloraar de heer W. Buchel, be-
haalden donderdag j.1. het Algemene
Sportvaardigheidsdiploma van de
Nederlandse sportfederatie. Beide
heren ontvingen hun training bij de
sportschool C.I.O.S. te Overvcen.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 en 19 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru,
Bediening van de H. Doop.
Medewerking van het kerkkoor.

10.30 uur: Jeugdkapel.
Woensaag 7 juli: 19.30-19.50 uur:

Avondstiltc. Georg. door de stich-

ting .Oecumenisch Contact Zand-
voort"

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:

Ds. C. P. Hoekema, Doopsgoz.
uit Haarlem.

19.30 uur: Huis in de duinen:
Ds. H. Wethmar, Doopsgez. Zaandam

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30,

8.30, 9.30 (hoogmis), 11 en 12 uur
(duitsc mis). In de avond te 7.30 uur
avondmis.
Bij kerk Noord, Linnacusstraat:

H.H. Missen te 8, 9.30 uur (duitse

mis) en 11 uur.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleuterschool, Lijsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

ZANDVOORTSE
GEHANDICAPTEN GAAN UIT
Hel comité „Viering bevrijdings-

dag 1965" (thans ontbonden) had als

subcomité een werkcommissie, die

onder meer een genoegelijke dag
voorbereidde voor de Zandvooitse
bejaarde gehandicapten en de chro-

nische zieken in Zandvoort. Vele

particulieren stelden daarvoor hun
auto beschikbaar en zo kon een be-

zoek worden gebracht aan het cir-

cuit, de versierde straten bezichtigd

en de optocht worden gadegeslagen.

Het succes dat men ermee oogsite

was enorm en de dankbaarheid zeer

groot.

De Zandvoortse Impressario, de

heer M. Cerni heeft thans aan dit

comité een vijftigtal kaarten be-

schikbaar gesteld voor bijwoning

van de televisie-uitzending „Piste"

in .Treslong' in Hillegom, op woens-
dag 7 juli. Een apart podium zal

dan voor deze mensen, die zelden

of nooit buitenshuis komen, in

Treslong worden gebouwd.
De kaarten zijn geschonken aan

mejuffrouw E. Korting, onderwij-

zeres aan de Wilhelminaschool, die

ook de hoofdorganisatie op bevrij-

dingsdag in handen had. Het ge-

schenk van de heer Cerni is in dank
aanvaard en momentcel wordt deze

nieuwe tocht voorbereid. Dit is geen

sinecure, want wederom moest een

beroep worden gedaan op de bezit-

ters van particuliere auto's in de

badplaats, op de plaatselijke afde-

ling van het Nederlandse Rode
Kruis, op dokter en wijkverpleegster

De voorbereidingen zijn thans ech-

ter zo goed als voltooid. Zelfs wer-
den door Zandvoortse particulieren

bijdragen geschonken waardoor het

mogelijk werd, na afloop van de

voorstelling de deelncmers(slers) iets

aan te bieden.
Ongetwijfeld gaan de Zandvoortse

gehandicapten en chronisch zieken-

op 7 juli een onvergeteiyke avond
tegemoet, die mogelijk werd ge-

maakt door dit particuliere initiatief

VERLOVING PRINSES BEATRIX
Hoewel de officiële verloving van

H.K.H. Prinses Beatrix met de heer

Claus
' von Amsberg in Zandvoort

geen officiële feestelijkheden mee-
bracht, is dit heugelijk gebeuren

onze gemeente - en speciaal de

schooljeugd toch niet geheel onop-
gemerkt voorbijgegaan.
Woensdag heeft mevrouw S. Hcn-

nis-Dorreboom namens het Oranje
comité' „Zandvoort" de kleuterscho-

len bezocht en in een sympathieke
toespraak getracht, de betekenis van

deze verloving de kleintjes bij te

brengen, waarin zij wonderwel
slaagde. De daarna uitgedeelde

snoep gaven grond aan de gedachte

dat onze kleuters wel elke dag zulk

een verloving zouden wensen.
Donderdag heeft de voorzitter van

de Oranjevereniging, de heer J. R.

Oostenrijk tezamen met mevrouw
Hennis de lagere scholen bezocht

en aan de leerlingen, na een toe-

spraak van de heer Oostenrijk, een

herdenkingssohrift aan deze verlo-

ving aan de jongens en meisjes uit-

gereikt. De kaft van dit schrift

geeft een blijvende herinnering aan

deze Vorstelijke verloving.

Het tamboerkorps van Zandvoorts
muziekkapel liet zich evenmin on-

betuigd en mankte in de avonduren
van dinsdag j.1. een trommelende en
hoornblazende rondgang door ons

dorp. Een leuk gebaar, dat veler in-

stemming en waardering bleek te

hebben, en dat werd gevolgd door

een uitvoering van Zandvoorts Mu-
ziekkapel in de tent op het Raad-
huisplein, waaraan eveneens het

Tamboercorps meewerkte.

tijdelijk met
1 JAARGETIJDE

SPELDJE
^tftHDPflsr*^

(Jll serie van 4
Bij tube van f 1.-

IVOROL

B'ü feestklankcn:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

CONCERT GAAT NIET DOOK
Wegens omstandigheden gaat het
concert van do Tirolerkapel zater-
dagavond a.s. niet door.

Heden werd plotseling van
ons weggenomen, mijn lieve

vrouw, onze lieve zorgzame
moeder, fbehuwd- en groot-
moeder

Gerritje Slagveld-Verschuur

in de ouderdom van 79 jaar.

Zandvoort:
S. Slagveld
J. Slagveld

Hoevelaken:
D. Versteeg-Slagveld
J. Versteeg

Heemstede:
H. Slagveld
L. Slagveld-do Graaff

en kleinkinderen

Zandvoort, 26 juni 1965
Koninginneweg 26

De teraardebestelling heeft
plaats gehad donderdag 1 juli

j.1. te 2 uur op de algemene
begraafplaats te Zandvoort.

Tot onze groLe droefheid over-
leed heden onze lieve moeder
on grootmoeder

Leentje Wieringa-de Ruiter

weduwe van Willem Hendrik
Wicrmga

op de leeftijd van 78 jaar.

K. Blei-Wieringa
S. A. Blei

J. W. Menke-Wieringa
J. J. Menke
en kleinkinderen

Aerdenhout, 28 juni 1965
Rijncgomlaan 9a

De begrafenis heeft donderdag
1 juli op de Alg. begraafplaats
te Zandvoort plaats gehad.

Begrafenissen - Crematie's

Rouwkamer

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel

vrijblijvend.

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstel-

ling ondervonden bij het overlijden
van mijn lieve zoon

Herman

betuig ik hiermede mijn hartelijke

dank.

Uit aller naam:
Mw. Haan-Bückmann

Zandvoort, Hoseweg 44

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstel-
ling ondervonden bij het overlijden
van mijn innig geliefde vrouw, onze
lieve zuster e.i schoonzuster

Maria Magdalena
van der Wolde-van Lookeren

betuigen wij U langs deze weg onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
\ J. J. van der Wolde

Zandvoort, juli 1965
Koningstraat 83

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstel-

ling, onóervoivlcn bij het overlijden

van onze lieve zuster, schoonzuster
en tante

Johanna van der Wolde

betuigen wij U langs deze weg onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
Fam, van der Wolde

Zandvoort, juli 1965
Koningstraat 83

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KON8NG, Haltestraat 62

MAKELAAR — TAXATEUR
AGENT:

Fries Hollandse Hypotheekbank

DOKTEKSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster E. Reitsma,
van Lennepweg 42, telefoon 2382.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: Dr. J. Baljet, Kenau-
park 13, Haarlem, tel. 02500-14524.

APOTHEKEN
Van zaterdag 3 im. vrijdag 9 juli

na 6 uur 's avonds: avond- nacht-
dienst van 18-8 uur en zondagsdienst
de Zeestraatapotheek, Zeestraat 71,

telefoon 3073.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedsevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om zes uur.

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van §-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150

DS. HAAN } IDAM
Na een ami dertien

jaar als pret] ivange-
lisch Lutherst Leiden,
heeft onze on Ds. H.
J. A. Haan oj ii j.1. in

het kerkgeboi glandse
Kerkgracht a en van
zijn gemeente met de
aanneming Vi i

uitge-
brachte beroc igelisch

Lutherse kerl i.

Het werd indruk-
wekkende dit uidclijk

uitkwam weli its deze
nog jonge pi kerke-
lijk leven in innam.
Ds. Haan, bc|n sterk
Oecumenische [liet niet

altijd gemak! Er was
door zijn zie|>el eens
verschil van jhem en
de kerkeraad|'erschil-
len werden siopgelost i

in een geest
kaar wederzi

otte el-

Hoezeer
in brede krii erk van
Ds. Haan wei die voor
zijn Leidse j im veel

betekend heel erk ver-
zette, bleek er grote

'

belangstelling afscheid
bestond. I

Van de offi noemen
wij wethoudihsen na-
mens het Gil' van
Leiden, dekei [ing, pa-
ter Elschot |van der
Plug namensBilholieke
kerk, Ds. H, feerg na-
mens het mi jredikan-
ten der Ned kerk en
Ds. J. Jonkei Hervorm-
de Diaconie. ;le afge-
vaardigden \ ^rmeerdo
kerk, de Gei cmeente,
de Ohristelijl de kerk,
de kerkeraad ormeerde
kerk (vrijgem onstrants

Gcreformeert ereniging

van vrijzinni i, de Oe-
cumenische ;

Leiden,
de werkgroc ^udenten-
avondgebed, /rouwen-
gebedsdag", iristelijke

besturenbond c geeste-

lijke verzorg, h zieken-
huis, het ( afdeling

Leiden en l Centrale
kerkeraad tel en afge-
vaardigden ijaad van
de Evang. Ij in den
Haag, Bottei] iegraven-
Gouda.
Na een t» ïidspredi-

catie van D< m hij de
strijd van Gi is uiteen-

zette, gaven aan hun
waardering ;een Ds.

Haan voor leven in

Leiden had De heer J.

Moeliker ge\fln namens
de Leidse 'kijtjn kwali-
teit van voolet college

van ouderhifissen Uw
gemeente en|s gegroeid

aarom is

van een
liker. Na-
prak me-
jere. „Wij
onen, de
J genoten

blijft voortl

hier eigenlij.

afscheid" zei

mens de gei

juffrouw Dr
moeten, nu
opvoeding d

hebben, - ói :eér geïn-
spireerde pn g te

_
zijn"

besloot spec a zij na
mens de ge Haan een
afscheidscad
Vervolgens neento de

vertrekkende en diens
echtgenote ttjjrcn Zegen
op U daal".
De receptiïte volgde

in de consis >'as een
treffend blij

stelling voor
dikant wiens
de kring wq
komst in ee

zeer brede 1 blijdschap

wordt tegeni

e belang-
ende pre-
zeer bre-
en wiens
eveneens

K.

Neem TJ KOEK,
BESCHUlPT van

Bakkferff
GasthuiSf f. 2129

FLESSEN-»

Melkinrichlii
Een truc il an de N.V.

INT

uit

Haarlem, wrffegger ge-
laden was «honderden
kratten, elk ?en aantal
lege molkflc
avond half

maandag-
richting

Haarlem, to e van de
Oranjestraat I ietaste la-

ding begon Een groot
aantal kratt Jij van de
oplegger. De | enorm.
Honderden 1'ielen aan
gruzels op i jkele daar-
van deden tinge ruiten

sneuvelen vlpnc Bank
Nederland. Sr door de
OranjeslraatSuime tijd

worden stopwergen bij-

eengeveegd fgang ver-
sperden. He
noemd, dat 'oorbijgan-
ger door he
tende glas 1

geruime tijd ir de rava-
ge was opg«
De politic

een nader o:

GEDESERT^
Aan hot

voort meldij

weekeinde
militair uil

den met een!

den gedoserl|

taire basis
Zij werdel

de Koninkltl

onder ge-

wegspat-
Het nam

Ie oorzaak

te Zand-
afgelopen
22 jarige

ij arriveer-
h verklaar-
iit de mili-

|haald door
issee.

U wordtffft slank
met

SlKJES
StW'd

Vcrkrijgijiaken

Drogistefle

OranjesWlef. 2327



sterovitacH
HELE LITERS

met speldjes
VERKRIJGBAAR BIJ UW MELKMAN

I

DAMES, WÏJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
ENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. ƒ 3,00

500 GRAM RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,75

500 GRAM ROSBIEF v.a. ƒ 4,50

150 gram Ham ƒ0,98
150 gram Pekelvlees ƒ 0,98

150 gram Gel. Lever ƒ 0,98

150 gram gebr. Gehakt ƒ 0,68

250 gram gek. Worst ƒ 0,95

250 gram Leverworst ƒ 0,80

Wy leveren U gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Vercler: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

Gaat u met vakantie?

Zorg dan voor een reservebri!

Het kan u van pas komen!

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5

Erkend fondslevcraneier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

Was U al eens in

PAV1LJOEN-CAFÉ- RESTAURANT

HET KARREWIEL
Strand, zee en duinen in ongerepte schoonheid
Een ideaal rustoord na uw wandeling. Telefoon 02500 - 57325

Schitterend gelegen aan Hollands Noordzeekust.
PRIMA KEUKEN - onze koffie wordt door een ieder geroemd!

LUNCH EN DINER TEGEN POPULAIRE PRIJZEN.

BIER EN LIMONADE ELEKTRISCH GEKOELD.

Eigen parkeerterrein en rijwielstalling

LET OP HET ADRES: Kop Zeeweg, einde Noord Boulevard.

Het gehele jaar geopend. Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alie

verzekeringen

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

OOST WEST,
TAPIJT BEST!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2251

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

v/t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714

Voor zelf tuinieren
TUINGEREEDSCHAPPEN, TUINKABOUTERS en vele andere

tuinfiguren. ETERNIETEN BLOEMBAKKEN, TUINMEUBE-
LEN, TUINPARASOLS

Nu is hot tijd voor het zaaien van Uw tweejarige; bloemzaden,

o.a. Violen, Muurbloemen, vergeet mij nietjes enz.

PHILIPS TUINVERLICHTING Fantastisch, feeëriek en niet duur!

LAAT NU UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-

hoging thuisbezorgd! wy geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

Een costuum waar u nooit

spijt van heeft, dat is een

TERLENKA
COSTUU

Wy brengen ze in veel variaties

van ƒ 109,— tot f 139,—

KAMGAREN COSTUUMS
van ƒ 119,— tot ƒ 189,—

SPORTCOLBERTS EN BLAZERS
van ƒ 39,— tot ƒ 89,—

LICHTGEWICHT COLBERTS
div. modelion, polyester,/ 59,-

PANTALONS
Terlenka ca Trc-vira van ƒ 29,— tot ƒ 49,

—

SPORTSHIRTS EN WEEKENDERS
van ƒ 7,90 tot 27,50

Ook zijn wij ruim gesorteerd in kaki pantalons,

spijkerbroeken en chino pantalons.

Wij brengen u ue grootste keus

logen de laagste prijzen.

*&£&&€&-
SPECIAALZAAK VOOR .

HERENMGOEWtJiERÊNKUDIHG.

KERKSTR.20 • T£L:3!36

Geopend: van 9-6 uur en 's avonds van 8-10 uur

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrice

evr. Hose
Tollensstraat 31

Telef. 4823
Zandvoort

Krijgt U gasten?
Geen bezwaarl

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Bij feest of partij,

LEFFERTS dranken erby.'

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Houten Couverts
voor BAMI en RIJST: ƒ 2,95

zo juist weer aangekomen in:

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTPAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 34G9

f"

Een

horloge is een pracht

Zie de geweldige

coiiectie bij Uw
HORLOGER

c
Kostvcrlorcnstraat 08 - Telef. 2071

Service èn dicht hij huis!

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - 2!ANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ 7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. / 25,50 per m*

-m

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPING
and PRINTING

#% Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO „LION"

HALTESTRAAT 69 — ZANDVOORT
2 min. van het station
2 min. from the station

2 min. vom Bahnhof
2 min. de la Gare

O!\0^
S

DEVELOPPEMENT
et "'IRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR „GEVA-COLOR FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+ 16 m.m. Cinéfilms

Geopend van © uur 's morgens tot 10 uur 's avonds

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

BOCAL-BECKERS -

E. M. JAARSMA -
DAVONETTE - JAN- en
HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden

Wy rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPLEIN 18

Autoverzekering
en financiering

J. S. FOLKERS
Dr. Schaepmanstraat 1

Hoek Brcderodestraat
Tel. 4580 - b.g.g. 3283

Speciaal voor Uw
auto-, motor- en
bromfietsverzekering

rfaHS Hftis
Haarlem. Tel. (02500) 54731 - 3 min, v.h. station

Wegens enorm succes geprolongeerd:

James Bond

Geheim agent 007 contra Dr. No.
Adembenemende 007 avonturen, 14 -jr

Aanvangstijden: zaterdag 2, 7, 9.15 uur.

Zondag 2, 4.30, 7, 9.15 uur.
• Dinsdag 8 uur. Overige dagen 7 en 9.15 u.

De Hoofüinspecleur-Korpschef van
Politie te Zandvoort maakt het vol-
gende bekend:
Op 1 juli 1965 zal in werking

treden de "Wet tot wering van on-
gewenste handwapenen.
Krachtens een bepaling >van deze

Wet zullen de bezitters van onge-
wenste handwapenen van 1 t.m. 14

juli 1965 in de gelegenheid worden
gesteld deze handwapenen op het
Bureau van Politie tegen een bewijs
van ontvangst in te leveren, iedere
werkdag tussen 9 en 18 uur bij de
afdeling Bijzondere Wetten. Het
betrelt hier een landelijke maat-
regel. Mits de wapenen in voormeld
tiidvak worden ingeleverd zal door
do afdeling Comptabiliteit van hel
Ministerie van Justitie een vastge-
steide geldelijke tegemoetkoming
worden uitgekeerd.
Onder ongewenste handwapenen

dienen te worden verstaan:

i. stiletto's;

b valmessen. Dit zijn messen.waar-
i'tin het lemmet door een druk-
mechanisme of door een zwaai-
bewoging rechtstandig uit het
heft kan worden gebracht;

c. boksbeugels;

d. plocrtendoders;

r\ handwapenen, bestemd voor het
verspreiden van vergiftige, ver-
stikkende, of weerloos makende
stoffen;

f. geheime handwapenen, dit zijn

handwapenen, welke het uiter-

lijk hebben van een ander voor-
werp dan een wapen, met uit-

zondering van de elders in dit

artikel genoemde handwapenen.

g. losse onderdelen van stiletto's,

valmessen en geheime handwa-
penen.

Ten overvloede volgt hier nog de
betreffende verbodsbepaling, voor-
komende in de wet van 7 april 1965,

Stbl. 141, tot wering van onge-
wenste handwapenen.

Art. 2. 1. Het is verboden bij al-

gemene maatregel van bestuur aan-
gewezen handwapenen of onder-
delen van handwapenen voorhanden
te hebben, in te voeren, te vervaar-
digen of af te leveren.

NETTE WERKSTER GEVRAAGD:
1 ocht. p. \y. ƒ 3,00 per uur.
Mevr. de Mol, Dr. Gerkeslraat 28,

Telefoon 3429

Purol dient
heel de huid

EET VERSE KIP 1 1

!

(UIT EIGEN SLACHTERIJ)

Fijne jonge BRAADKUIKENS (botermals)
SOEP- EN BRAADKIPPEN
POULARDES - SOEPPOULET
HALVE BRAADKIP

Maak het U gemakkelijk!

KIP AAN 'T SPIT
warm op tafel. (Ook op de zondagen).

Kipcroauetten & 35 cent per stuk; en slaatjes

VERSE EIEREN zo van de boer.

POELIEU van BENTEN
Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

Wij bezorgen ook aan huis.

PUCH
SKYCROSS
GLOEDNIEUW

#V-'

CROSSMACHINE VOOR SPORTRIJDERS:

PUCH SKYCROSS

Met machtige 3-versnellingsmotor, hifi tele-

scoopvorken; terreinbanden enz. Puch op zijn

best voor ƒ 1010,—

9 modellen, 1 kwaliteit:

Puch, dat zegt genoeg. Vanaf f 6%5,—

.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

Jac. Versteege & Zonen
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORt
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER"
Dè speciaalzaak In w«ncn en Redlstllleerd Vraagt naar onze speciale wh'naaubledlngenl

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE /AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70



ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.

pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
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Bij contract belangr. kort.

WÏWtéffm
Autoverhuur D. P. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 1934 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kidett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

Banketbakkerij Stecnken
vraag) voor /.o spoedig
mogelijk

een ervaren en
aank. winkeljuffrouw

Aanm. 's avonds na 8 uur
H. Schot, Gr. Krocht 20b.

Telefoon 2695.

Klem gezin zoekt vanaf
1 SEPT. WONING (Ge-
meubileerd of ongemeubi-
leerd) Huur ca. / 300 —
per mnd. Tol. 02507-3835.

Z.gr.a.n. Electrische Afwas-
machine Lousmia ter over-
me. Ind. Rest. Roemah-
Bali, Kerkstraat 27, Zand-
voort.

T.V. VERHUUR,
Antennebouw

J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

TE KOOP:
HUIS op goede stand.

bev. 5 kamers, badk., voor-
en achtertuin, serre's, cv.
(oliestook) voor ingezetene.

Te koop gevraagd een
kleine flat.

Br. no. 5-5 bur. v.d. blad

TE KOOP GASHAARD,
i.pr. si. Tel. 4935.

Vraag het aan Uw moeder!
Ja zelfs Uw grootmoeder
zal U raden een Velo was-
machine -„e kopen met zijn

65 jaar ervaring. Vertrouw
op hun advies, zij hebben
ondervinding. Ook U zult

tevreden zijn met zo'n

mooie solide Velo Combi-
natie, vanaf ƒ498,—

.

Vraagt gratis een demon-
stratie bij U thuis. Bel

even naar de
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
of

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Dratferstr. 12, Tel. 3751

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct-Tapijt en gewatt.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32

TEL. 4376

U belt, wij komen!

WONINGRUIL
AANGEB.: VRIJ BENE-
DEN HUIS. best. uit:

2 gr. kmrs en suite gr.

serre, gr. keuken en kelder
ben. Zomerhuis, voor- en
achtertuin.
GEVRAAGD: VRIJ BO-
VENHUIS: bev. 2 krs en
suile, 1 kl. kmr, keuken,
zo mog. ducheccl.
Br. no. 30-6 bur. v.d. blad.

TE KOOP jonge Bouviers,
Ingeënt tegen hondeziekte
„Heems", Inl. Hogeweg 62

ben. Tc zien na telef.

afspraak 4220.

Hef grote succes

* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

AG Slinger
"

GEDIPL. OPTICIEN
[ EgK.ZlEKEWFOHPStEVeRflWClERl

Telefoon 4395

GROTE KROCHT 20a

WERKSTER GEVRAAGD:
1 x p. week. ƒ 3,— p. uur
Mevr. v.d. Burgt, Brcde-
destr. 84, Tel. 4367.

MEISJE GEVRAAGD:
v.d. winkel juli en aug.
van Roon. Groenlehandel,
Stationsstr. 6, Tel. 2295

JONGE HONDJES TE
KOOP (Whippets) Log-
mans, Linnacusstraat 5

DIENST MEISJE GEVR.
dagelijks tot 2 uur.
Mevr. Kcmper, Haltestr. 21

Gedipl. Schoonheids-
specialiste geeft behan-
ling aan huis. Tel. 3860

Koop toch géén wasmachine
voordat U zo'n prachtige
VELO Combi vrijblijvend
Uiuis hebt laten demon-
streren. Dan pas wast U
met plezier. Bespreek een
demonstratie bij U thuis.

Uw oude wasmachine rui-
len wij nog steeds in.

Betaling in overleg.

VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

MEISJES GEVRAAGD,
15-20 jaar. Plastic Indus-
trie Korlhof, Zuiderslr 13a

DIVANBED vanaf ƒ

LEDIKANT MET VOETBORD vanaf ƒ

DUBBEL DIVANBED vanaf ƒ

STAPELBED vanaf ƒ

POLYETHERMATRAS vanaf ƒ

BINNENVERINGMATRAS .. vanaf ƒ

ZOMERDEKENS, 1 PERS vanaf ƒ

100% WOLLEN DEKEN 150 x 220 vanaf ƒ

BEDDENSPECIAALZAAK

27,50

49,75

69,50

65,00

29,75

49,75

14,95

33,50

HALTESTRAAT 21 TELEFOON 2119

VLEESHOUWERIJ

Cor vars Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor f 3,98
VOOR DE BOTERHAM:

l'OO gr. pekelvlees en 100 gr. pork .... 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst ƒ 0,98

200 gr. Haagse leverworst / 0,75

250 gr. Gelderse gekookte worst 95 et.

n

BUREAU VAN VLIET - ZANDVOORT
Exploitatie van Periodieken en Nieuwsbladen

VRAAGT per 1 sept. a.s. voor zijn administratie

ACCURAAT MEISJE
leeftijd ca. 17 - 21 jaar

Wanneer zij beschikt over een „ijzeren" geheu-
gen, vlot en correct kan typen en zelfstandig
eenvoudige correspondentie kan afhandelen, dan
vindt zij een afwisselende werkkring, die prima
gehonoreerd wordt (goed salaris + tantième).

Maak eens 'n telefonische afspraak (02507) 5025/
5057, of schrijf aan Bureau van Vliet, Bouwes
Palace, Postbus 20, Zandvoort.

GEVRAAGD:

Konstruktie Bankwerkers

voor diverse montage

werken

Inlichtingen bij: A. van Duijn, Celsiusstraat 60,

Zandvoort, telefoon (02507) 2668.

GARAGE DAVIDS
VRAAGT VOOR HET
SCHOONHOUDEN VAN HAAR KANTOREN

een vrl. kracht
De werkzaamheden kunnen 's avonds na zes uur
en/of zaterdag worden uitgevoerd.

VOLKSWAGENDEALER
Burg. Engelbertsstraat 21, Zandvoort, tel. 4641

Voor direct gevraagd:
leerling of aank» smid
Smederij G. LOOS - Gasthuisplein 6, Tel. 3928

Zeewater bestendige

Rubberboten

en buitenboord-motoren

Hethollag
'S GRAVELAND - POSTBUS 14

p.a. Oosterparkstr. 41, Zandvoort, tel. 02507-3660*

TE KOOP:

EEN NIEUWE

tafel-strijkmachine
Oosterparkstrnat 83, telefoon 4007.

Itap&tdoi* „Judo!
NOORDBOULEVARD 10 TELEFOON 4364

De- g&zel&tye lóofwrt&H. tneb

uibzickk &p zee

WASSEN - WATERGOLVEN f 3,50

VERSTEVIGING ƒ 1,00

KLEUR - VERSTEVIGING ƒ 1,50

CRcME BEHANDELING ƒ 2,00

PERMANENT / 12,50, ƒ 15,00, ƒ 17,50

VERVEN v.a. f 6,00

GEOPEND VAN 8 TOT 6 UUR

I.

Origin. .ELVIS' Amerikaanse

Spijkerbroeken
dubbel gestikt met rits-voorsluiting a+\ ^

C

smalle pijpen, hcupmodel. Alle JJ / Jmaten voorradig in licht en zwart '

,LEIBA' Bleu-denim
(Texas Hosen)
Keupmodel met voorsluiting.

*|/f 7C
Alle maten in blauw ' j ' *~

JONGENS EN MEISJES
BLEU-DENIM SPIJKERBROEKEN

Leeftijd 4 tot 8 jaar 8,25

Leeftijd 10 tot 12 jaar 8,75

Leeftijd 14 tot 16 jaar 9,50

KERKPLEIN 8 A - ZANDVOORT
VRIJE TOEGANG - VRIJ PASSEN

Ton van der Voort
WIJNEN EN DELCATESSEN
Haltestraat 36 - Zandvoort - Tel. 2215

SPECIAAL AANBEVOLEN

FRANSE LANDWIJN

Per literfles f 2,25
Verder voorradig, Brie - camenbcrl - boursin -

ommentaler - danisch blue - manster - p. suisse

carré frais.

Iedereen is opgetogen!

die kennis maakt met onze
enorme sortering

BLOEMEN EN PLANTEN.
Grote keuze vaste planten

voor tuin en bloembak.

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten 1

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-
adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prjjs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Zandvoorts enige volledige
rijschool

Mercedes - NSU Prinz IV - DAF
Opel Vrachtwagen - Vespa scooter

BREDERODESTRAAT 66 TELEFOON 4419

BEZOEKT

de Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid ! Sfeer i

De nieuwste speel-automaten

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 ei; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdsohr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.deken
10 et.; bedvulliug 7 et.; bedveren 15 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 c.; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.

Oude geysers van ƒ 5,— tot f 15,— per stuk.
1 Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wy ztfn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakcnessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij

geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

I WW I GELDIG. IN DE WEEK VAN 30 JUNI T/M 6 JULI 1965

ELKE 2e ROL de grutter

E BISCUITS

IPRIJS
£• v* wA ^^ ;;ssr:."-Txsz22

OE GRUYTER

ffiSWDRSHS
VAN 125 VOOR

CE GRUYTER

?>>V.

«ÏÏNVEROEIGER

KOPER

^

ELK 2« PAK .DE GRUYTER *,

P>
IPRUS

ü

+ GRATIS ZONNEZEGELt >

WIN EEN VAKANTIE IN UW VAKANTIEI '

v

r '.

t

ffe

4

WIN EEN VAKANTIE IN UW VAKANTIE
OF EEN VAN DE ANDERE PRACHTIGE PRIJZEN

STUUR DE GRUYTER

'N ANSICHTKAART
GRATIS ZONNEZEGELS OM MEE TE'DOEN
OP VELE DE GRUYTER ARTIKELEN

BADMMTONVOLLEYBAL^
DROOMPRIJS f 13*50
TE BETALEN IN> 100 ZEGELS A 10 CENT + f. 3,50

OF 135 ZEGELS

ROLSCHAATSEN»»
DROOMPRIJS f ITmBO
TE BETALEN INt 100 ZEGELS A 10 CENT +f.7,50

OF 175 ZEGELS

(

ALTIJD 10 °/o ECHTE KORTING OP ALIE DE GRUYTER ARTIKELEN

DE GRUYTER
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Langs de vloedlijn

Sommige mensen kan men al-

leen amuseren door te vallen
op een gladde straat of uit te

glijden over een bananeschil.

E. W Howe (1853-1937)

Vreemde dingen
Er fjebcuren vreemde dingen in

onze gemeente, dingen waarover
velen zich verbaasd 't hoofd schud-
den en anderen zich ergeren.
Mid<ien in het seizoen staat op een

der mooiste punten van Zandvoort
- zo niet (het mooiste - een aantrek-
kelijk café restaurant leeg. De ra-
men zijn geblindeerd en de zo fraaie
terrassen liggen verlaten. Enkele
jaren geleden 'klonk hier avond aan
avond de muziek van een trio, van
een pianist(e) en werd er in het
sousterrain gedanst. Nu staat „de
Rotonde" aan de Strandweg als een
soort spookhuis midden in het sei-

zoen verlaten en do inwoner, - laat

staan de badgast - begrijpt er niets

van. Hoe is zoiets mogelijk? vraagt
men zich af. Als de eigenaar, de heer
W. Kelder uit Bussum nu maar eens
verklaard had, waarom dit zo is

dan zou er veel opgehelderd zijn.

Men zegt, dat het wachten is op de
verbouwing, want deze „Rotonde"
wordt, zo men weet een hoogbouw-
pand. Er komt een hotel bovenop
van 7 of 8 verdiepingen. Maar de
heer Kelder wacht nu al verschei-
dene jaren op de Rijksgoedkeuring,
die maar niet afkomt. Daarom had
het mij verstandiger geleken, in af-
wachting van ihet verstrekken van
deze Rijksgoedkeuring het eens zo
mooie pand althans gedurende het
seizoen in exploitatie te houden. Het
is een vreemd ding, dat dit niet is

gebeurd en iets dat inwoner noch
badgast begrijpen kan.
Ook uitgerekend midden in het

seizoen moest zo hoog nodig de res-
tauratie van ons raadhuis plaats
vinden. Enkele maanden is de fraaie
voorgevel nu reeds omgeven door
een schutting en geen badgast krijgt
de kans, een foto te maken van deze
bezienswaardigheid, hetgeen men
jaar in jaar uit in grote getale deed.
Ook de bruidsparen krijgen geen
kans, van het bordes af te strooien,

een gebaar, dat ook door onze gasten
als hoogst attractief werd be-
schouwd en steeds veel bekijks trok.

Waarom deze verbouwing niet kon
worden uitgesteld, is eveneens velen
- zéér velen een raadsel.
En tegenover het Raadhuis staat

nog steeds ihet oude postkantoor. De
platen board, die P.W. er vóór had
gespijkerd, toen de jeugd de ramen
had ingegooid, zijn ook al weer be-
zweken onder de vernielzucht van
uitgelaten en baldadige jongelui.
Grote gaten heeft men erin geslagen
en door deze zwart gapende openin-
gen heeft men thans een onbelem-
merd zicht op het binnenste van dit

gebouw, dat nu ook niet bepaald een
fraaie aanblik oplevert. Waarom dit

gebouw niet 'gesloopt werd vóór het
seizoen begon, is weer één van die

vreemde dingen, waarvoor niemand
een verklaring weet, maar vast staat
dat ons dorpscentrum in seizoen 1965
- mede door het in aanbouw zijnde
nieuwe busstation en de bouw van
de supermarkt, 'geen bijzonder appe-
tijtelijke aanblik biedt. Waarom men
met vele dingen niet wacht, tot het
seizoen voorbij is en dergelijke kar-
weien opknapt in het winterseizoen
zal wel' als steeds een mysterie blij-

ven, want er blijken altijd nog
mensen te zijn, die het blijkbaar
beter weten en speciaal de zomer-
maanden ervoor reserveren. K.

Mooi plan
Hot plan van ons R. K. Kerkbe-

stuur, om het Parochiehuis te gaan
verbouwen tot jeugdhuis boven en
beneden een uitvoeringszaal met
filrnaccomodatie restaurant enz. te

gaan exploiteren, waarover U elders
in dit blad méér kunt lezen, ver-
dient ongetwijfeld ons aller belan-
stelling, Want de verwezenlijking

„WURF-PRAET".

WULMJM v.0. WURFF:
j.Nog effe volhouwe mense,
dan is "de winter veurbai!"

Kamer van koophandel
bracht werkbezoek aan Zandvoort

De leden van de Kamer van koop-
handel en fabrieken te Haarlem
hebben dinsdag j.I. een werkbezoek
gebracht aan Zandvoort, teneinde
zich op de hoogte te stellen van de
verschillende facetten van het Zand-
voortse bedrijfs- en gemeenschaps-
leven.
In de feestelflk met bloemen ver-

sierde raadzaal werd het gezelschap
des morgens om half elf ontvangen
door het Gemeentebestuur van
Zandvoort, vertegenwoordigd door
burgemeester Mr. H. M. van Fene-
ma, wethouder A. Kerkman en de
waarnemend gemeente secretaris, de
heer S. K. Zonneveld.
De burgemeester sprak hier de

aanwezigen uitvoerig toe. Spreker
achtte Ihet een bijzonder gelukkig
initiatief van de vroegere voorzitter,

de heer Enschedé, ieder jaar een
werkbezoek te br* ngen aan een ge-
meente in het rayon van de Kamer
en verheugde er zich zeer over, dat
dit jaar Zandvoort aan de beurt was
Mr. van Fcnema wees er hierna

op, dat Zandvoort een bijzondere
mentaliteit heeft. Men kent er,

- meer dan in elke andere gemeente
spanningen c:i botsingen, waaraan
de dynamiek die Zandvoort eigen is

zeiker niet vreemd is. Spreker ver-
wachtte veel van dit bezoek, dat
zijns inziens in alle opzichten ver-
helderend zou werken.
Spreker verhaalde allereerst het

een. en ander over de historische

ontwikkeling van de kustgemeenten,
waarvan de kust de levensbron
vormt. De kustrecreatie ontstond
voor het eerst in 1720 in Engeland,
in 1760 volgde de Franse Rivièra,

in 1790 Travemünde aan do Oostzee.

Eerst in 1820 volgden België en Hol-
land. Scheveningen in 1820 en Zand-
voort in 1828, toen aldaar het eerste

Badhuis werd gesticht als voorloper
van het latere Kurhaus. Enkele ja-

ren later ontstonden Katwijk en
Noordwijk. Het kuren aan zee, aan-
vankelijk erg in trek, duurde in ons
land slechts kort, doch werd tot de
dag van heden 'gehandhaafd in Bel-
gië en Duitsland.
Zandvoort bleef eerst nog geruime

tijd leven van de visvangst, doch
met de komst van de trein en de
tram kwam daarin een grote veran-
dering en ontwikkelde Zandvoort
zich als badplaats in een snel tempo,
hetgeen tot aan de 2de wereldoorlog
voortduurde. De burgemeester be-
sprak hierna de afbraak en ont-

wrichting in de bezettingstijd en het
daarop volgend herstel. Met aanwij-
zingen op een speciaal voor dit doel

vervaardigde wandkaart toonde
spreker zijn gehoor vervolgens di-

verse fasen van wederopbouw, her-

stel en uitbreiding in de na-oorlogse
jaren.

Wat de plannen voor de nabije

toekomst betreft, zijn thans een drie-

tal projecten urgent,

lste: Sanering van de dorpskern,
een plan, dat met grote voor-
zichtigheid en tact moet wor-
den uitgevoerd en eerst aan
de bevolking zal worden ge-
toond.

2de: het uitbreidingsplan Noorder-
duinweg, dat reeds voor een
deel werd voltooid en thans
volledig in ontwikkeling is.

3do: het uitbreidingsplan Zuid, dat
momenteel door de stede-

bouwkundige, Ir. Nix nader
wordt uitgewerkt.

Wanneer deze drie projecten zul-

len zijn voltooid, zal Zandvoort
woonplaats 'kunnen bieden aan on-
geveer 25.000 inwoners.
Mr. van Fcnema achtte het leggen

van onderlinge contacten van het

allergrootste belang bij de verdere
ontwikkeling van de kustgemeenten.

van deze plannen betreft niet alleen

het Rooms Katholieke deel van onze
bevolking, maar is van groot belang
voor geheel Zandvoort. Ik heb zo

de indruk, dat ons verenigingsleven
over de gehele linie na het tot stand
komen van deze zaal voor een groot
deel uit de nesten zal zijn wat be-
treft de zalennood. Ook de mogelijk-
heid tot filmen biedt wijde perspek-
tieven.

Het is al zo vaak gebleken, dat
onze Rooms Katholieke bevolkings-
groep ihet niet bij plannen alleen
laat. De restauratie van het Kerk-
gebouw, de tot stand koming van
het Kennemer Sportpark on scho-
lenbouw, zijn daar sprekende voor-
beelden van. Daarom twijfel ik er

geen ogenblik aan, of men zal heus
wel wegen vinden, om dit ongeveer
2i/

2 ton kostende project te finan-
cieren. Trouwens, wanneer U het mij
op de man af vraagt, ben ik ervan
overtuigd, dat - gelet op de huidige
nood-situatie in onze gemeente, wat
de zalen betreft - hier tenslotte een
zéér rendabel en winstgevend ob-
ject zal kunnen ontstaan, óók al is

dit de bedoeling van de opzet niet.

Van harte wens ik de organisatoren
veel succes bij de ontwikkeling van
dit idee. K.

Een nauwe samenwerking met de
kustgemeenten in Kennemerland
ontwikkelt zich reeds in de richting
van een gemeenschappelijke be-
stuursvorm. Voorts ontstaat er een
steeds nauwer contact met de ver-
eniging van kustgemeenten, die 45

gemeenten aan de kust omvat van
Zeeuws Vlaanderen tot aan de Noord-
zee-eilanden.
De algehele ontsluiting van de

kust, onderbroken door het schep-
pen van rust- en sülte-zönes, vraagt
daarnaast volgens Zandvoorts bur-
gemeester in verhoogde mate de
aandacht, nu een verblijf aan zee

steeds meer de belangstelling krijgt.

Thans komen er per dag reeds een
half miljoen bezoekers aan de Ne-
derlandse kust, die er langere tijd

verblijven, welk aantal nog dient te

worden vermeerderd met een kwart
miljoen dagbezoekers. In 1980 ver-

wacht men dat deze aantallen res-

pectievelijk tot twee miljoen en
driekwart miljoen zullen zijn geste-

gen. Aan de Nederlandse kust zijn

thans 190.000 slaapplaatsen, waar-
van een stijging verwacht wordt tot

1980 van drie miljoen, waarvan twee
derde kampeergasten. Er is in dit

opzicht een explosieve ontwikkeling
gaande, die tevens een explosieve

aanpak; vraagt van alle daaraan
vastzittende problemen. Een com-
plex van maatregelen vraagt de di-

recte aandacht, waarbij de overheid

een vooruitziend beleid zal dienen te

tonen. In dit verband herinnerde

Mr. van Fenema eraan, dat de be-

kende recreatie-nota tot stand kwam
zonder overleg met de kustgemeen-
ten. Dit éénrichtingsverkeer achtte

spreker fout want het is een drin-

gende eis, dat er veel meer overleg

moet komen tussen Rijks en Ge-
meentelijke instanties.

Verbindingen

De verbindingen met de kustge-

meenten achtte de burgemeester in

dit opzicht het meest urgent. Aller-

eerst besprak Mr. van Fenema in

dit verband de aanleg van de „groe-

ne kustweg", die in ihet buitenland

reeds gedeeltelijk werd voltooid. Met
klem bepleitte spreker deze weg van
de afsluitdijk af aan te leggen zo

dicht mogelijk langs de kust van
Den Helder tot Cadzand om daar

aan te sluiten op de kust langs Bel-

gië en Frankrijk. Wat de weg „de

Ranitz" betreft, werd deze door de

burgemeester warm aanbevolen als

de enige goede oplossing van het

wegenprobleem naar, in en om
Zandvoort en de aansluiting op de

provinciale wegen.
Spreker eindigde zijn belangwek-

kend en met grote aandacht gevolgd

betoog als volgt: „Men kan in

Zandvoort, of in welke kustgemeen-

te ook, bouwen wat men wil, maar
als er geen wegen zijn die deze

plaatsen bereikbaar maken, kan men
dat bouwen beter laten. Deze nieu-

we wegen zullen daarbij wegen
moeten zijn, berekend op de eerst-

komende dertig jaren. Wat Zand-

voort betreft staan ook hier kolos-

sale belangen op het spel in de

overgangsperiode die hier thans

wordt beleefd".

De voorzitter van de Kamer van
Koophandel, Ir. J. Tromp sprak na-

mens de aanwezigen een dankwoord,

waarbij deze erop wees, dat dit con-

tact met Zandvoort door de Kamer
als zéér waardevol wordt beschouwd
en deze waardige ontvangst door het

Gemeentebestuur als een gelukkig

begin van een interessant werkbe-

zoek.

Het gezelschap bracht vervolgens

een bezoek aan Bouwes Palace,

waarna in hotel Bouwes de lunch

werd gebruikt. Verschillende leden

bezichtigden 'hierna een tweetal

Zandvoortse industrieën, waarna des

middags in de Raadzaal een beslo-

ten werkvergadering plaats 'had on-

der leiding van de burgemeester.

Hierbij waren aanwezig de wethou-
der dhr. J. L. C. Lindeman. Voorts

vertegenwoordigers van de Zand-
voortse Handelsvereniging, de

Rooms Katholieke Middenstands-

vereniging „de Hanze" de Strand-

pachtersvereniging, de vereniging

„Ons Belang^'' van de plaatselijke

Horeca-bedrijven, de plaatselijke

V.V.V. en de Directeur van Publieke

werken. De discussies bepaalden

zich tot de problemen en moeilijk-

heden waarvoor Zandvoort zich ge-

plaatst ziet en beperkten zich in

hoofdzaak tot de recreatie, zowel

op het strand als in het dorp en het

nijpende verkeers-vraagstuk.

In het Badhotcl volgde daarna
tenslotte een geanimeerde receptie

waar velen uit de Zandvoortse Mid-
denstand hun opwachting kwamen
maken en onderling nog vele dis-

cussies werden gevoerd.

Ongetwijfeld heeft deze werkdag
van de Kamer de leden ervan een

duidelijk inzicht gegeven van het-

geen er in Zandvoort leeft en het-

geen Zandvoort wenst en daardoor
ten volle aan het doel beantwoord.

K.

Ga over op aardgas-

centrale verwarming

/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Bar-Cabaret-Dancing

CARAI4ELI.A
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand juli

iedere avond

Het populaire
Dans- en Showkwintet

Ger Dijkshoorn

d&K&QCM1&

VOOR

TAPBFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

Dranken bestellen? OflfY?
Brokmeier beilen! l\f\JL

heren haar-

verzorger

TAHWlJu>k<
Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

Auto huren

öf" per dag
Model '64 en '65.

Taunus, Simca, V.VV. de Luxe

DE SCHELP
TEL. 4781

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbtf!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

V._

l/öoe de nieuwste

tnódekapsels
modellen '64- '65

SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

BadUoiet Het nieuwste hotel aan de kust.

Boidevard Pauluu Loot 1 - Tel. 4941

Iedere avond in de BAR-DANCING vanaf 20.30 uur

SatwcM, Jd&
Bierkelder: WIM BOS entertainer

met zingende bediening

Dolf Dricssen - Corry Vrooms - Lia Bylmer
De Recreatieclub „Zandvoort" speelt
in het Badhotel het „24 spel Delphi"

jok, A. Suykec&uyk
SALON DE COIFFURE ET BEAUTé

Juist in de zomer verlangt Uw huid extra aandacht.

Bezoekt U onze

eens voor een geheel vrijblijvende HUID-ANALYSE

Advies dagelijks van 9 tot 17 uur behalve 's maandags

Thorbeckestraat 11,

Zandvoort
Tel. (02507) 3382

Vijzelstraat 55
Amsterdam

Tel. (020) 236874 en 232959

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 189,— f 98,

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

U kunt toch ook rekenen en
''

\

' vergelijken !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en cchaald bU

CHEM. WASSEIUJ en

VERVERIJ

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

Ook voor stoppage

BETER EN VOORDELIGER
slaagt U

3346 3346

bij

'h Ihimewc

Complete woninginrichting

KLASSIEK - MODERN

3346

Uitsluitend klasse-meubelen

r~
"

—

—
^

H&TSL 8&UWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van 9 t.m. 15 juli

iedere avond 8.30 uur:

Het Italiaanse sextet

i DANIL
*

in ons internationale cabaret
en variéié-programma o.a.:

Gil Roland
Marionetten Illusionist

Sherezat & Sabit
Turks danspaar

k„

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

' Maandags gesloten



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio

Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken

WASATJTOMATEN

I VT JZ I I D Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

INTERNATIONAAL REISBUREAU

„BEJA TOURS"
Wijttcnbachstraat 14 - Amsterdam-Oost

Telefoon (020) 94 91 66

VRAAGT ONS

uitgebreid reisprogramma
voor do

reizen in het na-seizoen
vestigen wij speciaal Uw aandacht op onze

SUCCES-REIZEN
naar CANET DE MAR (Spanje)

en BREGENZ AM BODENSEE (Oostenrijk)

U kunt óók telefonisch bespreken!

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m'

DIVANBED vanaf



WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002



iP^F^pt Is Bonanza in alle AH -winkels P>*IP1

Zo'n grashaas ! w^ prijsw
JONG EN ROMIG 500 GRAM

Choc. Repen2 „ r88
JVAClclUAAP extra kwaliteilyjier500 gram A*

Palmoliezeep 4 ,,,, „69
AH-Rookworst l?

9

Reuzekoek .±560 gram69

Soepballeties—2 -.,.,,©S
Abrikozeniamn^^,,,T9
AchterhaniGelderse _ioo gramT9
JTillv öflCrry medium dry fles 0*
Zaanse Koeken .„, i*,,,,..

Tips
voor
Trips

Grote Repen Butterscotch . . 8 voor 1.»

Mentos 3 rollen 69
Drop diverse soorten . zakje 100 gram 42
KÏSS Hepen chocolade met caramelvullmg 3 VOOr 51
AH-Pepermunt grote rol 15
Zaanse Korstjes .... pak 7 stuks 30
Luncheon Meat . . . blik 200 gram 69
Macaroni pak 500 gram 49
Kapucijners kant en klaar . . l/i blik 49

AH-Bier . . . . 3 pullen of 4 flesjes 1.-

Appelsap grote fles 59
AH-Leverpastei . . . blikje 56 gram 29
Bongo Oploskoffie . . . pot 50 gram I.78

Koffiemelk .... blikje 170 gram 33
MacQueen Theezakjes doos 20 zakjes 85
Papieren Zakdoekjes . pakje 20 stuks 20
Polly Celstofluiers . . . pak 15 stuks I.25

Bliss Anti-Zonnebrand spuitbus 6 oz. 2.s0

Weekaanbiedingen geldig t/m 14 juli

Ananas Queen
blik 8 halve TVTT
schijven u

droog-

kokendSiam Rijst
pak 500 gram ^p^ ^

Wijnzuurkool

1/1 blikm79
Sanries Fillets

gefileerde makreel - ZT0"
geep in olie blikje «J9Q

Weer drie nieuwe PMG-premies

t. ~r^<

100% wollen Plaids Rollomat luxus Rolveger

• Keuze uit 2 Schotse tartans: Mac-
Queen (rood-zwart) of MacKenzie
(groen-blauw)-» Zuiver wol • Zeer
rojalc maat 140 x 180 cm incl. franje

• Speciale import - Made in Grcat
Britain. Bcstclnrs.: MacQueen nr.

180 (roodzwart); MacKenzie nr. 185
(groen-blauw). Vergelijkbare winkel-

waarde f 45 -.

N.ÜBPRUS3££/32.-

• Veegt in een wip stof, draden, pluis-

jes, kruimels, etc. • Roterende borstel

\an varkenshaar, spiraahormiggezet.

• Gemakkelijk te legen - één trek

aan de knop en het vuil valt er uit. •

Luxe uitvoering verchroomde buis,

kunststof huis. Bcsteinr. 175. Ver-

gelijkbare winkelwaarde f 19.95.

CLUBPRMS3££ ƒ14.-

Gouden Horizon

Encyclopedie
• 16-dcligc Enc>clopcdic in multi-

color-druk • ruim 6000 illustraties •

375 gekleurde kaarten • 500.000
woorden tekst • Onmisbaar in elk

gezin met schoolgaande kinderen •

Bestelnummer 255 • De oplage is

beperkt, dus snel bestellen •

CLUBPRIJSrPfe/48.-
Waarvan slechts f 10,. jn PMC-chequos

Nieuwe
Bonaiua-attratóes

W-lioort-bij-wat
-qu". * Michtill

gen, in tin.*-

Albert Heijn
Maximum kwaliteit en minimum prijs!

Modern douchen
mei

DOUCHE-FRIS
plastic flacon voor 25. baden
inclusief doseerspons . . f 3,65

Drogisterij-Parfumerie

>ouwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Krijgt U gasten?
Geen bezwaarl

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen. Glaswerk, Fcrcelein,
enz voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Bij feestklankcn:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Houten Couverts
voor BAMI en RIJST: ƒ 2,95

zo ] dist weer aangekomen in:

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTIJAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

Bloemenhuis

A. PAAP
Vondellaan 18 - Telef. 2953

ALLE SOORTEN BLOEMEN
EN KAMERPLANTEN.

Voor Uw bruids- en grafwerk.

Stelt U in vrrbinding en U
zult tevreden zijn.

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Wer.f
Gastbuisplein 3 Telef. 2129

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatnee

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

BW»

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

ENORME
OPRUIMING
grammofoon-

platen
MEER DAN 35 00 GLOEDNIEUXVE PLATEN

STAAN OP U TE WACHTEN VOOR

ONGELOOFLIJK LAGE PRIJZEN.

vanaf donderdag a.s. in

DE ZAAK WAAR „MUZIEK" IN ZIT

DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT 15 ZANDVOORT

f&MS HlLs
Haarlem. Tel. (02500) 54731 - 3 min, v.h. station

Wegens enorm succes geprolongeerd:

James Bond

Geheim agent 007 contra Dr. No.
Adembenemende 007 avonturen. 14 jr

Aanvangstijden: zaterdag 2, 7, 9.15 uur.

Zondag 2, 4.30, 7, 9.15 uur.
Dinsdag 8 uur. Overige dagen 7 en 9.15 u.

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wy rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPLEIN 18

^oraetterie

,aióon ecfcince

daar slaagt U!

/

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplcin 12 - Grote Krocht 30a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

me I GELDIG IN DE WEEK VAN 7 T/M 13 JULI 1965 [

,,«rVLAPOEDER

OPRIJS
ELKE 2e t^LES

ZOMERWUN
ZEUER SCHWARZE KATZ. RIESLING PERLANT,

WORMELDINGER MOSELWEIN, LIERFRAUMILCH
ROSÉ D'ANJOU

HK Hf 1

,'SE,*s
<v
"y?*'»"*-t».

GOED
KOPER

2 BUSSEN DE GRUYTER

MET

HKKMIDDEl
SAMEN VAN 116 VOOR

99
'i'l-- h BIJ 5 PAKJES DE GRUYTER MARGARINE

(EXTRA MARGARINE UITGEZONDERDl

REIZEN EN ANDERE PRACHTIGE PRIJZEN!

KUNT U WINNEN IN DE GROTE WEDSTRIJDt

WINN VAKANTIE IN UW VAKANTIE

!

STUUR DE GRUYTERN ANSICHTKAART

GRATIS ZONNEZEGELS OM MEE TE DOEN,
OP VELE DE GRUYTER ARTIKELEN

ALTIJD IO°/o ECHTS KORTING OP AUE Dl GRUYTER ARTIKELEN

DE GRUYTER
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1964 was voor Zandvoort
een goed jaar

Twee maanden eerder dan vorig

jaar verscheen in de loop van vorige

week de Jaarstatistiek van de ge-

meente Zandvoort over het jaar 1964

Het werd ook nu weer een lijvig

boekwerk van niet minder dan 65

bladzijden en het blijft elk jaar

opnieuw weer leerzaam en interes-

sant uit het talrijke cijfermateriaal

de gang van zaken in onze gemeente

te volgen. Ik heb daarbij steeds

weer grote bewondering voor de

samenstellers van deze statistiek.

Het Itfkt mij waarlijk geen sinecure

op een dergelijke overzichtelijke

wijze van dor cijfermateriaal toch

een interessant en leerzaam over-

zicht op te bouwen.
Ik zal U niet vermoeien met het

opsommen van alles, wat in deze

nieuwe jaar-statistiek werd ver-

werkt. Bij het doorlezen echter

komt men wel tot de overtuiging,

dat 1964 voor Zandvoort een gun-

stig, ja zelfs een zéér gunstig jaar

is geweest, waarbij weer op talrijk

gebied vooruitgang werd geboekt.

Enige frappante en sterk aanspre-

kende cijfers uit deze statistiek wil

ik U echter niet onthouden.

Do statistiek 1964 is onderver-

deeld in de volgende zeventien

hoofdstukken: 1 Oppervlakte, bo-

demgebruik en klimaat, 2 Bevolking

3 Politieke gezindheid, 4 Volkshuis-

vesting, 5 Volksgezondheid, 6 On-
derwijs, 7 Eredienst, 8 Ontwikke-

ling en ontspanning, 9 Verkeer, 10

Openbare veiligheid, 11 Beroepsbe-

volking, bedrijven en werkgelegen-

heid, 12 Landbouw, veeteelt en vis-

serij, 13 Industrie, 14 Handel, 15

Sociale zorg, 16 Financien en 17

Gemeentcpersonecl.
Van de hoofdstukken 7 (Eredienst)

12 (Landbouw, veeteelt en visserij)

en 14 (Handel) werden geen gege-

vens opgenomen. Waarom ze deson-

danks op de Index werden geplaatst

is iets, dat mij werkelijk ontgaat.

Wegens, straten, bossen en
plantsoenen

De oppervlakte van de wegen en

straten, in beheer bij Publieke wer-
ken bedroeg 608.251 m2, er werd
9000 m2 nieuw wegdek aangelegd

en 7000 m2 wegdek hersteld.

Zandvoort had eind 1964 304 ha.

bossen en parken en 34 ha plant-

soenen, plus 39 hectare sportter-

reinen.
Bevolking

Do bevolking bedreeg per 31 de-

cember 1964 15.049 personen, waar-
van 7.155 mannen en 7.894 vrouwen.
Op 31 december 1899 bedroeg dit

aantal 3.168 personen, waarvan
1.625 mannen en 1543 vrouwen. Er
volgt dan een gestadige stijging tot

1942, terwijl na de evacuatie op 31

december 1943 het aantal inwoners
1789 bedroeg, waarvan 898 mannen
en 891 vrouwen. In 1949 werd de

10.000ste inwoner geboekt en daarna
zette de stijging zich ieder jaar

verder voort.

Totaal overleden in 1964 156 per-

sonen, waarvan 73 mannen en 83

vrouwen. Er vestigden zich 1266

personen, vertrokken zijn er 1189.

Er werden 123 huwelijken vol-

trokken, waarvan 56 waarvan al-

leen de bruid te Zandvoort woon-
achtig was en 23 waarvan alleen de

bruidegom in Zandvoort woonde.
De burgerlijke stand noteerde voorts

9 echtscheidingen.

Woningen

De woningvoorraad bedroeg per

31 december 1964, 4481 woningen
totaal. Op het totaal inwoners be-
tekent dit een bezetting per 100 wo-
ningen van 336 personen. 62 wonin-
gen werden in 1964 voltooid, terwijl

361 woningen aan het einde van
het jaar in uitvoering waren.
Hot aantal woningzoekenden be-

droeg aan het einde van het jaar

266, hierbij bevonden zich 29 on-
houdbare gevallon, 55 urgente ge-

vallen en 182 overige woningzoe-
kenden.

Bejaardenzorg

Het aantal inwoners van de be-
jaarden-tehuizen bedroeg: 16 in het

Gemeentelijk verzorgingshuis, 24

in het Rusthuis van de Diaconie

der Ned. Herv. Kerk, 235 in „Het
huis in de duinen", 57 in de A. G.
Bodaanstichting, 30 in „Sterre der

Zee" en 107 in de Clarakliniek,

(geestelijk gestoorde bejaarden).

Keuringsdienst van waren

Door deze dienst werden 17 pro-

cessen-verbaal opgemaakt in 1964

tegen 19 in 1963.

Badhuis

Het aantal verstrekte doucheba-
den in het Gemeentelijk badhuis
bedroeg 10.267 in 1964 tegen 21894

in 1957. Het aantal buipbaden 1349

in 1964, (1456 in 1963).

Ontwikkeling en ontspanning
Aan ontwikkeling en ontspanning

werd via het aantal verkochte toe-

gangsbewijzen, een bedrag besteed
van ƒ 564.817,— in 1964. In 1963 was
dit bedrag ƒ 535.038,—.

«

Topdagen
Zandvoort beleefde in 1964 niet

mirder dan acht zgn. „top-dagen",
n.1. op 1ste en 2de Pinksterdag (17

en 18 mei), 24 mei (Grand Prix), en
voorts de zondagen 31 mei, 19 juli,

26 juli, 16 augustus en 23 augustus.

Vervoer
De trein bracht in 1964 ruim 793.000

bezoekers aan, ongeveer eenzelfde
aantal vertrok per trein.

De busdienst Amstcrdam-Haar-
lem-Zandvoort vervoerde in 1964

totaal 5.871.689 personen, de lijn

Spaarndam-Zandvooit 443.235 per-
sonen, de lijn Hcemstede-Zandvoort
6.357 personen en de lijn Haarlem-
Bloemendaalse strand - Zandvoort.
56.198 personen. (De lijnen Haar-
Zandvoort en Hcemstede-Zandvoort
vervielen per 31 mei 1964, waarna
per 1 juli de lijn Spaarndam-Haar-
lem - Heemstede - Bloemendaalse
Strand - Zandvoort werd ingevoerd.

Verkeers-ongevallen
Er hadden 434 verkeers-ongeval-

len plaats. Hierbij vielen geen do-
den te betreuren. 17 personen lie-

pen ernstig, 70 licht letsel op terwijl

in 347 gevallen uitsluitend materiële
schade ontstond.

Logies

Het aantal gasten bedroeg in de
hotels 15.684 met G3.493 overnach-
tingen, in de pensions 8.379 met
55.006 overnachtingen, totaal 24.063

gasten met 118.499 overnachtingen.
Het totaal in de sector hotel-pen-

sion steeg ten opzichte van 1963 met
ruim 8%, hoofdzakelijk door de
opening van het Badhotel en de
uitbreiding van de hotel-accomoda-
tie in hotel Friesland. Het aantal

gasten bedroeg in het Caravan en
tentenkamp „de Zeereep" 5.326, met
67.182 overnachtingen. Het aantal

caravans bedroeg 719 met 19.481

verblö'fsdagen, het aantal tenten

1.080 met 6.843 verbujfsdagen.
Het Trekkerskamp „de Branding"

had 24.793 gasten met 98.697 over-

nachtingen (in 1963 20.652 gasten

met 86.138 overnachtingen).
Het Kennemer Sportpark 12.948

gasten met 85.778 overnachtingen.

In 1963 waren deze cijfers respek-

tieveujk 13.973 en 91.534.

Het Caravancamp „De Duinrand"
noteerde 1426 gasten met 46.771

overnachtingen in 1963 en in 1964

1479 gasten met 47.259 overnachtin-

gen. Het aantal geplaatste cara-

vans bedroeg 397 met 17.285 ver-

blijfsdagen.
Het totaal aantal overnachtingen

op de kampeerplaatsen bedroeg der-

halve in 1964 298.916 en in 1963

297.780.

Strandexploitatie

De uitkomsten van de strand-ex-
ploitatie waren in 1964 aan op-

brengst stoelenverhuur./ 659.800,

—

opbrengst bad-inrichtingen ƒ 30.100,-

opbrengst tentenverhuur f 2,300,

—

totaal f 692.200.—. In 1963 waren
deze cijfers: stoelenverhuur f 447.

000,—, badinrichtingen ƒ 27.600,—

tenten f 800,— is totaal ƒ 475.400,-

In 1964 een meerdere opbrengst

derhalve van. f 216.800,— vergele-

ken bij 1963.

Televisie-radio

Op 31 december 1964 stonden in

Zandvoort 3.019 aangegeven televi-

sie-toestellen, terwijl er 826 aange-
slotenen waren op de radio-draad-

omroep.
Misdrijven

Ter 'kennis van de politie kwamen
523 misdrijven tegen 436 in 1963.

Hiervan waren 17 misdrijven op
seksueel gebied, (1963, 15) en 407

diefstallen tegen T32 in 1963. 18

gevallen voorts van mishandeling
en 23 van vernieling. Verder betrof

het misdrijven van zeer uiteenlo-

pende aard. In 3220 gevallen werd
in 1964 procesverbaal opgemaakt te-

gen 3354 in 1963. Het grootste aan-
tal daarvan betrof overtredingen

tegen de wegenverkeerswet, nl.

2885 gevallen tegen 2951 m 1963. We
gaan er dus óók u dit opzicht op
vooruit!

Brandweer

De brandweer meldde over 1964

42 alarmeringen tegen 39 in 1963.

Het betrof hier 1 uitslaande brand,

2 grote binnenbranden, 6 kleine bin-

nenbranden, 3 schoorsteenbranden,
18 duinbranden en 3 andere branden
Voorts 6 gevr.'lcn van hulpverle-
ning en 3 maal loos alarm.

Bouwvergunningen

In 1964 werden 162 bouwvergun-
ningen uitgereikt, tot een totaalbe-

drag van ƒ 8.725.609,—. In 1963 wa-
ren dit er 129 tot een totaalbedrag
van ƒ 7.352.390,—.

Waterbedrijf

Het waterverbruik bedroeg in

1964 niet minder dan 797.623 m3,
(in 1963, 746.357 m3). De bruto winst
bedroog f 11.424,—.

Gasbedrijf

Er word in 1964 totaal 4.169.839 m3
gas gebruikt, tegpn 4.068.452 in 1963.

De bruto winst bedroeg f 87.922,—

.

Collecten

31 collecten voor diverse doelein-
den werden er in 1964 gehouden
die totaal opbrachten ƒ 35.716,—

.

Eenzelfde aantal rollecten vond ook
plaats in 1963. Toen bedroeg het
totaal-resultaat ƒ 36.133,—.

Schuld per inwoner

De schuld per inwoner, ontstaan
door de stand van de gemeentelijke
lenin^cschuld liep terug van f 476.-

in 1963 tot ƒ 474,- per 31 dec. 1964.

Zandvoort telde in 1964 totaal 11

inwoners met ecu inkomen boven
de ƒ 100.000,- en 53 met een inko-
men tussen de vijftig en honderd-
duizend gulden. 36 personen bleken
in do vermogensbelasting te zijn

aangeslagen naar een vermogen van
vijfhonderdduizend gulden en méér.

Aantal ambtenaren

Het totaal aantal ambtenaren in

dienst der gemeonte Zandvoort be-
droeg per 31 december 1964, 206,

waarvan 191 i.iannen en 15 vrou-
wen. Per 1 januari 1964 was dit

aantal 194, waarvan 178 mannen en
16 vrouwen. K.

VROUWELIJK 24 UURS RECORD
Drie vrouwelijke coureurs: Mabel

't Hooft, Ann Vuder en Ina van
Kooten zijn erin geslaagd met een
Ford Corsair GT verschillende re-

cords op het Zanüvoortse circuit te

vestigen, waarvan het 24 uur-record
wel het belangrijkste was.
Dinsdagmorgen om 12 uur ging

men van start, woensdagmorgen op
dezelfde tijd zat het erop en werd
hot trotse en verheugde trio danig
in de bloemetjes gezet en spontaan
gehuldigd.
Het uurrecord werd tijdens deze

barre en boze rit, waarin men des
nachts moest rijden onder zeer

slechte weersomstandigheden (harde
stormachtige vind en plensbuien)

gesteld op 108.727 >km. Het 24 uurs-
record, gedurende welke tijd men
2518 kilometer aflegde, kwam te

staan op 104 923 km. per uur. Een
prachtige prestatie, die respect en
bewondering afdwingt.
Wegens motordefect heeft Ann

Vader midden in de nacht het ge-
hele circuit moeten afrijden op de
startmotor, waarna in 9 minuten
door monteurs voor de pits, het

euvel weer verholpen werd. Een
kranig staaltje van doorzettings-
vermogen.
Onder degenen," die het drietal

kwamen feelulc wensen was een der
eersten Yoka Beretty, die enkele
weken geleden tezamen met Eva
Smit een 24 uurs-rit na 19 uur
moest staken, doordat ze van de
baan geraakte.
Vanzelfsprekend werden ook re-

cords gevestigd voor de 3, 6 en 12

uur en de snelste ronde gereden in

2 minuten 11,6 seconde, dit is 114,702

km per uur.
De organisatie van deze monster-

rit bleek onder leiding van Maus
Gatsonides en onder medisch toe-

zicht van Dr. Fokke Bosch, bij de
K.N.A.C. in vertrouwde handen en
verliep vrijwel feilloos.

HULPVERLENING DOOR
WIJKVERPLEEGSTERS
AAN VAKANTIEGANGERS
Vakantiegangers, die in hun woon-
plaats regelmatig hulp ontvangen
van de wijkverpleegster van een
kruisvereniging, kunnen deze ver-
pleeghulp in de meeste gevallen ook
verkrijgen op het vakantie-adres
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn

wanneer het het geven van injecties

betreft. De eigen huisarts dient de
vakantieganger dan een briefje met
enkele gegevens mee te geven voor
zijn collega in do vakantieplaats.

Ook de wijkverpleegsters in de twee
plaatsen zullen elkaar over de pa-

tiënte) dienen in te lichten.

Als iemand, die met vakantie is

ziek wordt en er een arts bij roept,

kan hij of zij daarna ook de hulp

van een wijkverpleegster ter plaatse

verkrijgen. Als de patiënt(e) nog niet

lid is van een kruisvereniging, zal

een nood-lidmaatschap moeten wor-
den aangegaan.
De vele buitenlanders, die vooral

de plaatsen aan de 'kust en de ge-

meenten langs de plassen voor va-

kantie hebben uitgezocht, kunnen
bij ziekte eveneons hulp van een

wijkverpleegster verkrijgen. Ook
deze patiënten dienen evenwel eerst

een arts ter plaatse te consulteren.

Deze zal hen zonodig naar een wijk-

verpleegster van een der 'kruisver-

enigingen verwijzen.

DUINBRANDJE
Zaterdagmiddag omstreeks half 6

werd de brandweer van Zandvoort
gealarmeerd voor een duinbrand,

ontstaan achter hot caravanpark „de

duinrand" aan de Noordboulevard.

Bij aankomst b'eek het vuur reeds

zo tfoed als geheel door caravanbe-
woners te zijn gedoofd. Ruim 100m2
duinbeplanting werd een prooi van
het vuur.

Jeugdgemeenteraden
te Zandvoort?

Kennelijk geïnspireerd door de
oprichting van jeugdafdelingen bij

de Zandvoortse Handelsvereniging
en de Rooms Katholieke Midden-
standsvereniging „de Hanze", welke
verenigingen plannen en suggesties
voorleggen aan de hoofd-vereniging,
hebben Burgemeester en wethouders
van Zandvoort in het laatst ver-
schenen nummer van het gemeente-
blad, dat periodiek aan alle inwo-
ners van Zandvoort wordt toege-
zonden, een plan ontvouwd, om te

komen tot het organiseren van zo-
genaamde „burgerdagen" en dan
onder meer aandacht te schenken
aan de toekomstige verjonging van
het kiezerscorps. Medewerking werd
daarvoor ingeroepen van de plaat-

selijke politieke organisaties en
groeperingen.
Om de jonge mensen, die in 1966

in verband met de verlaging van
de leeftijdsgrens voor het actief

kiesrecht, doordat ook de 21, 22 en
23 jarigen tot de stembus worden
toegelaten, zelf een actief aandeel

in deze burgerdagen te geven, wordt
eraan gedacht, voor olk van deze
groepen een jeugdraad te vormen,
die tijdens de burgerdag zal optre-

den.
Uitgaande van de thans zittende

15 raadsleden, (in 1966 wordt dit

aantal 17) zullen de andere kies-

gerechtigden als publiek op de pu-
blieke tribune moeten fungeren. De
samenstelling van deze jeugdraden

zal overeen moeten komen met de
politieke samenstelling van de thans

zittende gemeenteraad.
Onder overleg van een lijst van

alle 21 tot 23 jarigen, hebben B. en

W. van Zandvoort aan de plaatse-

lijke politieke organisaties en groe-

peringen verzocht, voor elke der

namens hen te vervullen plaats een
aanbeveling in te zenden van drie

personen. Aan de hand van deze

aanbevelingen zal dan tot benoe-
ming van de jeugd-raadsleden wor-
den overgegaan, waarbij dan uit de

raad der 23 jarigen de drie wethou-
ders zullen worden gekozen,' die ook

in de raad van de 21 en 22 jarigen

hun. ambt zullen uitoefenen, om zo-

college van B. en W. te komen. De
voorzitter on de secretaris van deze
jeugdraden zullen door het gemeen-
tebestuur worden aangewezen.
Voor elke jeugd-raadsvergadering

zal dan een korte, doch aantrekke-
lijke agenda worden opgesteld,
waarbij ernaar zal worden gestreefd
dat uil deze vergaderingen sugges-
ties naar voren zullen komen omr
trent de te behandelen voorstellen.
Deze raadsvoorstellen, die in het

gemeentehuis kunnen -worden op-
gemaakt, zullen vooraf aan de
„raadsleden" en aan het „tribune-
publiek" worden toegezonden. Van-
zelfsprekend zullen de raadsfracties
tevoren moeten vergaderen, om het
standpunt te bepalen dat zal wor-
den ingenomen. Enkele ambtenaren
van de secretarie zullen dit alles

begeleiden.
Burgemeester en wethouders

wachten nu vol spanning af, hoe
op hun plannen zal worden gere-
ageerd. Mocht dit gunstig uit-

vallen dan zal de eerste burgerdag
in het komende najaar worden ge-
houden.

DRAAIORGEL CONCERT
Het concert, oat de Zandvoortse

Muziekkapel a.s. zaterdag in de

muziektent op het Raadhuisplein

zou- geven, gaat door onvoorziene

omstandigheden niet door.

In plaats daarvan zal het grote

Minerva-draaiorgel uit Haarlem op

het Raadhuisplein spelen.

KRIJGT ZANDVOORT EEN
NIEUWE UITVOERINGSZAAL?

In „Branding", de maandelijkse
periodiek van de St. Agatha Paro-

chie te Zandvoort worden door de

Redactie de plannen onthuld om
binnen afzienbare tijd te komen tot

de bouw van een fraaie grote zaal

voor het geven van uitvoeringen e.d.

door de Zandvoortse verenigingen

door een ingrijpende verbouwing
van het Parochiehuis aan de Grote
Krocht, om op deze wijze een steen-

tje bij te dragen tot oplossing van
de thans heersende zalennood in de

badplaats.
De architect Cees Dams maal.te

in opdracht van het kerkbestuur
hiervoor een plan, dat thans ter

goedkeuring ligt in Den Haag.
Wanneer deze verbouwing gereed

is, zal men de beschikking hebben
over een moderne toneelzaal met
alle daarvoor benodigde outillage.

Deze zaal komt in de plaats van de

huidige voorm;.lige kerkruimte, ter-

wijl daarboven een plafond wordt
gebouwd. Op de aldus verkregen
tweede verdiepintf zullen de jeugd
verenigingen kunnen worden onder-
gebracht.

Bij do toneelzaal komt een foyer

met een restaurant, waarbij het in

de bedoeling ligt, dit restaurant met
zijn tcrrasmogelijkheden gedurende
de zomermaanden voor toeristen te

exploiteren. Men wil het daarvoor
verpachten aan eon Horeca vakman.
Een wenteltrap, gebouwd in een

ronde donjon, verbindt de begane
grond met de jeugd-verdieping.
Hier komt ook een filmcabine,

waardoor de toneelzaal ook als bios-

coop kan worden gebruikt.

Het geheel zal na de voltooiing

de indruk geven van een gloednieuw
gebouw, aangepast aan de architec-

tuur van de aangrenzende pastorie

en kerk, waarbij ook met kleur en
verlichting rekening werd gehouden.
De kosten van het project worden

geraamd op rond ƒ 250.000,—. In dit

stadium van voorbereiding kan het
Kerkbestuur nog niets zeggen over
de financiering, doch men overweegt
hiervoor tz.t. onder meer een berosp
te doen op de Parochianen en wel-
licht de verenigingsbesturen,
doende tot een enigszins ervaren

CULTURELE WEEK
VOOR DE JEUGD
In verband met de voorbereidin-

gen van de culturele week voor de
jeuftd, waaraan thans hard wordt
gewerkt, is het bestuur van de stich-
ting' Culturele Kring 't Helm uitge-
breid mot de volgende leden: me-
vrouw J. G. M. Smit-Jonkergouw,
die tot penningmeosteresse is geko-
zen en de beido hoofden van de
U.L.O.-schoIen, do hPren J. Kiewiet
en C. M. J. Sinke.
Inmiddels zijn voor deze culturele

week, welke zal worden gehouden
van 4 tm 10 november a.s, aan-
sluitend aan de herfstvakantie,
waarbij de Zandvoortse jeugd van
12 t.m. 20 jaar gelegenheid krijgt

prestaties te tonen op artistiek ni-

veau, door het bestuur van 't Helm
reeds vele contacten gelegd. Het is

verheugend te constateren dat de
plannen algemeen met enthousias-
me worden begroet.
Dezer dagen ontvangt de jeugd in

een persoonlijk schrijven een op-
wekking, de handen uit de mouwen
te steken en zo mogelijk de a.s. zo-
mervakantie reeds te benutten om
een werkstuk te maken - foto, schil-

der-, teken- of boetseerwerk, in het
algemeen dus handvaardigheid -

zich voor te bereiden op een presta-
tie op het gebied van muziek, toneel
voordracht of een literaire bijdrage
te leveren (proza, poëzie, verhaal).
Het ligt in het voornemen in de

culturele week de vervaardigde
werkstukken ten toon te stellen en
de jeugd gelegenheid te geven zijn

overige prestaties op verschillende
avonden ten gehore te brengen.
De activiteiten zullen, zoveel mo-

gelijk, plaats vindon in het Gemeen-
schapshuis. Zoals reeds eerder ge-
meld zullen de beste prestaties wor-
den gehonoreerd met geldprijzen, in
de orde van ƒ 100,—, f 50,— en ƒ 25,-

zulks ter beoordeling van een des-
kundige jury.
Het woord is trans aan de jeugd,

die zich reeds nu kan opgeven voor
deelname.

PARADE OP 'T CIRCUIT
Als onderdeel van de herdenking

van het 50 jarig bestaan van het
corps A.A.T. (Aan en Afvoertroepen)
zal maandag a.s. van 11 uur tot half
twaalf een groot défilé worden ge-
houden op het Zandvoortse circuit

van al het gemotoriseerde wagen
materiaal dat door onze militairen
wordt gebruikt.
Het belooft een zéér interessant

en bijzonder boeiend gebeuren te

worden. De stoet, die langs de tri-

bune voorbij zal trekken, zal onge-
veer een lengte hebben van 2 KM.
Het schouwspel zal van af de sta-

len tribune^ door het publiek gratis

kunnen worden gade geslagen. De
overdekte stenen triLune is uitslui-

tend toegankelijk voor genodigden.

GESLAAGD I

Met de grocpsetjfers 9, 8, 7, 7, 6

behaalde onze plaatsgenoot Kees
van Deursen het einddiploma vier-
jarige detailhandelsschool te Haar-
lem. Onze hartelijke gelukwensen.

OPBRENGST COLLECTE
De collecte van de plaatselijke af-

deling van de vereniging tot steun
aan het Nederlandse Astma fonds,
die in Zandvoort werd gehouden van
16 tot en met 19 juni, heeft het
prachtige bedrag opgeleverd van
f 1718,54. Het bestuur brengt gaarne
hartelijk dank aan allen, die op
enigerlei wijze hebben meegewerkt
aan dit prachtige resultaat, inzon-
derheid de collectrices en collectan-

ten.

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN
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D£ NIEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAAR!
Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van
de beroemde „V4" wereldrecordmoror (358.000 km. non-stop), maakt
nóg meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die
grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit. C^&ryïêë^

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.

Kostelijke autoraces
Het is eigenlijk enigszins raadsel-

achtig, dat de landelijke pers zo wei-
nig aandacht besteedt, of in 't "scheel
niet, aan de autoraces, die onze
Zuiderburen nu reeds zeven jaar
lang op het Zandvoortse circuit or-

ganiseren via de Motor Union Saint
Josse uit Brussel. De oorzaak hier-

van moet waarschijnlijk worden ge-
zocht in het feit, " dat de organise-
rende vereniging in gebreke blijft,

de landelijke pers hiervan van te-

voren op de hoogte te stellen.

Want reeds lang zijn deze races,

aanvankelijk opgezet als een gezel-
lig „onder onsje" uitgegroeid tot ra-
ces van formaat en op hoog niveau.
Races, die stellig kunnen wedijve-
ren met de races die onze N.A.V.
organiseert en die tot de belangrijk-
ste kunnen gerekend worden die elk
jaar op autoren-gebied op ons cir-

cuit plaats vinden.

"Wat wèl gebleven is, dat is de zo
prettige aandoende gemoedelijkheid
die deze races elk jaar opnieuw ken-
merken en waarvan onze Zuider-
buren het alleenrecht schijnen te

bezitten. Gemoedelijkheid, sportivi-

teit en wedstrijdsfeer kenmerken
deze races, die zondag j.1. weer
plaats hadden en die ondanks de
heersende Noordpool-temperaturen
grote belangstelling trokken. Zeker
meer dan drieduizend personen
woonden deze races bij, waardoor
de steeds stijgende belangstelling
voor dit gebeuren duidelijk wordt
aangetoond.
Met prachtig materiaal waren de

Belgen weer naar onze racebaan ge-
komen, de baan, die zij zo typerend
„den omloop" noemen, terwijl hun
coureurs voor hen de „piloten" zijn.

Vijf spannende races, elk onderver-
deeld in diverse klassen werden ons
voorgeschoteld, zowel in de Touris-
me, de Grand Tourisme, de Sport-
wagens eri de formule 3 renwagens.
Niet alleen Belgen, maar coureurs
van diverse Nationaliteit, waaronder
ook Nederlanders, namen er weer
aan deel, teneinde te trachten, een
van de „Coupes Benelux" de zo be-
gerenswaardige trofee, aan een over-'

winning verbonden, in de wacht te

slepen.

Zeer goede tijden werden er ge-
maakt, onder andere door
de prachtig rijdende Jacques Ickx
in een Ford Mustang in de klasse
toerwagens boven de 2000 cc, die
zijn 12 ronden aflegde in 22 min. en
6/2 seconde, dit is een gemiddelde
van 136.552 km/u. Ik denk aan pres-
taties als van Rcmordu, die in zijn

Porsche een gemiddelde liet note-
ren van 129.847 km/u. en onze cou-
reur Hans Koster, die in de klasse
toerwagens 1600-2000 cc. met zijn

B.M.W. de 12 rondon aflegde met
een gemiddelde van 130.352 km/u.

Maar de grootste verrassing bracht
toch wel de race over 15 ronden
door de formule 3 ronwagens. Nog
nooit op ons circuit zich voorgedaan
hebbende gebeurtenissen speelde
zich hierbij af en een nog nooit ge-
kend enthousiasme was er het ge-
volg van. Nadat deze race reeds een
summum aan spanning had ge-
bracht, toen José Balgo op Cooper
tot tweemaal toe een gevaarlijke
schuiver maakte, eerst in de Ger-
lachbocht, later in de bocht naar
het opgaan van de Hunserug, nadat
ook de op een prachtige tweede
plaats liggende enige vrouwelijke
deelneemster Nicole Sol op Merlyn
in de Gerlachbocht in het zand te-
recht kwam, waardoor zij haar
fraaie plaats zag verloren gaan,
speelde zich het spannende drama
„Piet Peeperkorn" af, die in zijn fel

oranje gekleurde Cooper 500 cc. het
opnam tegen zijn overige deelnemers
aan deze race, allen gezeten in een
995 cc. 'racewagen. Hij zag kans het
kleine wagentje tot enorme snelheid
op to voeren. Ronde na ronde, ver-
grootte hij zijn voorsprong en lag bij

het ingaan van de laatste ronde
ruim een ronde voor op al zijn te-
genstanders. Hij had toen een ge-
middelde bereikt van 125.164 km/u.
Aller ogen waren gericht op de fi-

nish, waaraan hij werd verwacht.
Doch Peeperkorn kwam niet door!

Het bleek, dat hij in de bocht bij de
Vijverhut een defect aan de benzine
leiding had gkregen. Doch onze po-
pulaire Hollandse coureur zat niet
bij de pakken neer. Onverschrokken
zette hij - het wagentje duwend de
laatste eindsprint in die nog ruim
een kilometer lang was. Onder een
laaiend' enthousiasme wist hij ten-
slotte zijn Cooper over de finishlijn
te drukken, waardoor hij nog als
derde kon worden geklasseerd. Het
publiek, dat reeds de gehele wed-
strijd met hem had meegeleefd, was
niet meer te houden. Men sprong
over de hekken, hees hem uit zijn

wagen en op veler schouders werd
hij juichend het circuit rondggedra-
gen, uitbundig tocgejuichd door het
op de tribune achtergebleven pu-
bliek. De politie stond tegenover dit
spontane enthousiasme machteloos
en liet de huldiging rustig doorgaan.
Toen daarop de omroeper nog me-
dedeelde, dat de populaire „Piet"
deze dag jarig was, werd spontaan
op de tribune het ,lang zal hij leven'
gezongen, gevolgd door een drie-
werf „hoera!" „Zo beleef je steeds
maar weer wat nieuws" zei mij
even later een vreugdevolle circuit-
dirocteur Hugenholtz.

Dit spontane einde van kostelijke
races werd daarna nog gevolgd door
een door het r -bliek bijzonder ge-
waar lorrd extraatje, namelijk een

DAMES, WIJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. f 3,00

500 GRAM RUNDERLAPPEN v.a. f 2,75

500 GRAM ROSBIEF v.a. ƒ 4,50

150 gram Ham
150 gram Pekelvlees
150 gram Gel. Lever

ƒ0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ0,68
ƒ0,98 250 gram gek. Worst ƒ0,95
ƒ0,98 250 gram Leverworst ƒ0,80

Wy leveren U gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten
Bitterballen - Kippen - Kippoulct enz.

demonstratie van de formule 1

„Honda-renwa^en", gereden door de
coureur Richie Ginther. In de derde
ronde draaide hij een gemiddelde
van 1 minuut en dertig seconden
ruim, een uursnelheid derhalve van
ongeveer 167 kilometer gemiddeld.
De verrichtingen van do prachtige
bolide, fantastisch gereden door een
van 's w.'relds meest bekende cou-
reurs, werd vanzelfsprekend een
evenement, waarover het publiek
opnieuw opgetogen geraakte.

Zo vonden deze races een mooi
en happy end. Laten de organisa-
toren er het volgend jaar van te-

voren toch meerdere publiciteit aan
geven. De uitkomsten zijn dat ten-
volle waard! K.
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Langs de vloedlijn

Wie niet tevreden is met wat
hij heelt, zou ook niet tevre-
den zijn met v/at hij zou wil-
len hebben.

Berthold Aucrbach (1812-1882)

26ste jaargang no. 1

Het zal de opmerkelijke lezer(es)

niet ontgaan zijn, dat heden het
eerste nummer van 'de zes en twin-
tigste jaargang van Zandvoorts
Nieuwsblad het licht ziet. Daarmee
herdenkt Zandvoorts Nieuwsblad
dus tevens zijn vijf en twintig jarig

bestaan.
Wij meenden echter aan dit feit

niet al te veel ruchtbaarheid te

moeten geven, • doch willen het

slechts als mijlpaal even memoreren
De huidige redactie kreeg name-

lijk eerst op 1 november 1951 dit

blad in handen, na het te hebben
overgenomen van de heer F. M. van
Deursen, in die tijd onder dezelfde

kop nog een zuiver Rooms Katho-
liek weekblad. De ombuiging naar
een weekblad in algemeen Criste-

lijke zin heeft ons nadien veel goed
gedaan. We vragen ons zelfs af of

reeds in die tijd de Oecumenische
gedachte baan brak in onze gemeen-
te. Het is Zandvoorts Nieuwsblad
in de afgelopen jaren zeker niet

slecht gegaan. We mochten ons ver-

heugen in een nog steeds toenemend
aantal abonné's en ook de adver-

teerders hebben wij veel te danken,

daar zij bij de voortduur hun be-
langstelling voor ons blad met da-

den tonen.
De thans bereikte mijlpaal zal

voor ons een stimulans zijn om ver-

der op de ingeslagen weg voort te

gaan. Het werk is ons lief, wij we-
ten, dat we in Zandvoort een be-
langrijke en verantwoordelijke taak

hebben te vervullen en zullen ons

met grote energie aan de vervulling

van die taak blijven wijden. Dat wij

daarbij kunnen rekenen op Uw aller

steun en sympathie als zuiver plaat-

selijk blad, maakt de vervulling van
die moeilijke maar dankbare taak
tenslotte tooh licht. K.

TJ kunt weer naar de film

Met ingang van zaterdag 17 juli

a.s. zal Zandvoort - voorlopig alleen

gedurende de seizoenmaanden -

weer over een bioscoop beschikken,

waarin btf wtfze van proef de eerst-

komende weken alleen op zaterdag,

zondag, maandag en dinsdag voor-

stellingen zullen worden gegeven,

aanvangende elke avond om 7 uur

en half tien.

Het is wel geen „echte" bioscoop-

zaal, maar deze gelegenheid is

daarvoor naar wij persoonlijk kon-

den vaststellen, uitstekend geschikt.

De eigenaar van het veilinggebouw
„de witte zwaan" aan het Dorpsplein

heeft n.1. voor dit doel de grote vei-

linghal aan het Bioscoopbedrijf Kok
te Medemblik in exploitatie gegeven

welk bedrijf daar op genoemde tij-

den normale bioscoopvoorstellingen

gaat geven, bestaande uit een voor-

programma en een hoofdfilm.

Plaatselijke politie, brandweer en

de Nederlandse Bioscoopbond heb-

ben reeds hun goedkeuring voor

deze exploitatie verleend, evenals

het gemeentebestuur van Zandvoort.

Voor Zandvoort betekent de ope-

ning, van een bioscoop zeker gedu-

rende het seizoen een ware uitkomst

daar deze - na de sluiting van
theater Monopole in het najaar van
vorig jaar, meer en meer werd ge-

mist. Van de exploitatie gedurende

de zomermaanden zal het afhangen,

of de voorstellingen ook gedurende

de wintermaanden zullen worden
' voortgezet.
Wü verheugen ons bijzonder over

deze oplossing van een brandend
vraagstuk. Verwezen onze lezers

gaarne naar het programma van de

eerste voorstellingen, opgegeven in

de in dit nummer voorkomende ad-

vertentie en wensen de exploitant

van harte veel succes in deze onder-

neming. K..

„WURF-PRAET"

WULLUJVLv.d. WURFF:

„We kenne nou weer
'n bioscopie pikke!"

Grand Prix 1965

Jim Clark in zijn Lotus de grote favoriet

Zondag a.s. (en ook reeds heden
vrijdag en morgen zaterdag) tijdens

de trainingsdasen beleven we op
ons circuit weer de hoogtijdagen
van de auto-rensport, de Grand
Prix 1965.

Ik zal U maar niet meer vragen,
ter ere daarvan de vlaggen uit te

steken, want U doet het toch niet.

Ondanks het goede voorbeeld van
Assen, waar ter gelegenheid van de
T.T.-races men een weck lang in een
soort feestroes verkeert, lijkt Zand-
voort in dit opzicht hardleers. Doch
wanneer U toch zoudt willen vlag-
gen, (de heer Hugenholtz heeft mij
n.1. met klem verzocht, U dit nog-
maals te vragen) dan zoudt U er zeer
velen toch een heel groot pleizier

mee doen. Overweegt U dit eens en

wees geen zuurpruim, door te zeg-
gen: „Zandvoort hoeft niets aan deze
„Grand Prix", het verkeer wordt
omgeleid en aan de bezoekers wordt
verzocht, Zandvoort zo gauw moge-
lijk na afloop van de wedstrijden
te verlaten. Gelooft U diep in Uw
hart óók niet, dat het (figuurlijk ge-
sproken natuurlijk en alstublieft

niet letterlijk, want we kregen al

reeds veel te veel) dat als het regent
op ons circuit het druppelt in ons
.dorp? Welnu, profiteer van die
druppeltjes, 't is altijd meegenomen.
En wat óók meegenomen is dat zijn

de talrijke logeerpartijen in hotels
en pensions en bij de particulieren.

De renners hebben onderdak nodig
en hun helpers en vele van de be-
zoekers, die deze 'wedstrijddag

Spoorweg Madurodam in Zandvoort
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Zandvoort zal aan het einde van
deze maand een bijzondere attractie

rijker worden. Van donderdag 29
juli af zal in een tent, die zal wor-
den opgesteld op het zgn. „Zwarte
Veld" tegenover het nieuwe post-

kantoor het vermaarde miniatuur-
treinen-complex. „Holiday on rail"

gedurende enkele weken te bezich-

tigen zön. Een Zwitsers tentoonstel-

lingsbedryf heeft dit miniatuur
spoorwegen-complex vervaardigd,

dat op dit gebied iets unieks kan
worden genoemd en met zeer groot

succes zowel in binnen als buiten-

land werd getoond. Het complex is

gebouwd op een plateau van 4 b« 11

meter, heeft meer dan 300 meter
rails en in totaal meer dan drie kilo-

meter bovenleiding.

Het is een schepping van de Zwit-
serse ingenieur Schlaepper en wordt
voor Nederland geëploitecrd door de
hr. J. van Baer uit 's Hertogenbosch.

De treinen rijden door afwisselen-
de en fraaie landschappen, over
brugggen en door tunnels en op een
gegeven moment rijden achttien

treinstellen tegelijk over de rails,

waarvan sommige puffende lokomo-

!"*,.\" . { ™1—JB""

tieven ^echte wolken stoom produ-
ceren, wanneer zij hun last tegen
de berghellingen optrekken.
Er zijn in totaal ruim veertig

treintjes, alle getrouwe kopieën van
beroemde treinen. Men ziet er onder
andere de Rheingold en de legenda-
rische Santa Fé-expresse. De Oriënt-
expresse uit de 2de helft van de 19e
eeuw en de speciale wagon, die
Abraham Lincoln voor zichzelf liet

bouwen en die alleen dienst deed bij

zijn begrafenis. Ook de beroemde
wagon van Compiègne, waarin eerst

de Duitsers en 20 jaar later de Fran-
sen de kapitulatie tekenden, ont-

breekt niet.

De tentoonstelling beeldt een dag
uit in het leven van de treinen, Het
is allemaal net echt en een schouw-
spel, waarop men niet uitgekeken
geraakt en waarbij zelfs deskundi-
gen uren nodig hebben om alle snuf-

jes op technisch gebied te ontdekken
Ongetwijfeld zal dit treinen-para-
dijs ook in de badplaats een grote

belangstelling trekken. Wij komen
op een en ander, waarvan bijgaan-
de foto's een aantrekkelijk overzicht

bieden, in ons eerstvolgend nummer
nog nader terug. K.

komen bijwonen, benutten die
voor een wat langer bezoek aan
Zandvoort. Vertelt U mij nu niet,

dat Zandvoort niets aan deze Grand
Prix heeft. Dat 's lariekoek en het
tegendeel is met bewijzen te staven.
Ik verwacht toch wel weer zo onge-
veer 70 a 80.000 toeschouwers, want
de belangstelling voor dit evenement
stijgt elk jaar en Zandvoort zal het
komende weekeinde over de gehele
wereld opnieuw worden genoemd.
Zegt zulk een propaganda U óók
niets?
Het zal er weer om gaan spannen

a.s. zondag. Natuurlijk is Jim Clark
in Lotus de grote favoriet. Hij won
dit jaar alle racos en staat nu
in punten-aantal ver voor op de
overige deelnemers. Hij vergaarde
tot nti toe 36 punten, gevolgd door
Graham Hill met 23, Stewart met
19 en John Surtees met 17 punten.
Het ziet er dus naar uit, dat Jimmy
Clark de wereldtitel gaat behalen.
Doch er blijft desondanks nog van
alles mogelijk. Geen mens is er, die
de uitslag van »'e komende race met
enige zekerheid kan voorspellen,
wanneer de 18 coureurs aan de
startstreep staan om daarna om
precies kwart over drieën weg te

schieten voor het verrijden van de
80 ronden over een afstand van to-

taal 335.4 kilometer, die in ongeveer
twee uur zullen worden afgelegd.
Dat het zéér snel zal gaan, daarvan
kunt U bij voorbaat overtuigd zijn.

Draaide Graham Hill met zijn BRM
op 14 juni j.1. niet de ongelofelijke
tijd van 1 min. 28.3 waarmee hij het
baanrecord (onofficieel) op niet min-
der dan 170.9 km.u. bracht. En
Richie Ginther in Honda deed niet
veel voor hem onder, toen hij tij-

dens een demonstratie-rit op 27 juni
j.1. na afloop van de Benelux-races
ook rondtolde met tijden die kwa-
men beneden de anderhalve minuut!
Wat U a.s. zondag door onze we-

reldcoureurs krijgt voorgeschoteld
zal U oprecht verbazen, want het zal
aan het ongelofelijke grenzen. Weet
U nog, dat Prins Bira in 1948 de
eerste Grand Prix in Zandvoort won
met ff^n ,

gemiddelde w.n 11" R8 k.u.
en een ' jaar daarna Villorési met
124.06 'k.u.? Moet U a.s. zondag deze
tijden eens gaan vergelijken. Vorig
jaar reed de favoriet Jim Clark de
race uit met een gemiddelde van
157.743 k.m., maar a.s. zondag gaat
het véél harder. (Doorlezen: pag. 2).

HOTEL BOUWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van 16 t.m. 22 juli

iedere avond 8.30 uur:

Het Italiaanse sextet

i DANIL

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

The (slanders
mot de LIMBO-DANS, een
adembenemend schouwspel.

Frank Raimond
Een zanger van

Internationale klasse.

•
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

~"
heren haar-

y) verzorger

Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

's Maandags gesloten.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telei. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

S»ria

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,-^.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

f 189,— ^-"MS? ƒ 99,_

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage.'

Bodhotd Het nieuwste hotel aan de kust.

Boulevard Paulua Loot 1 - Tel. 4941

Iedere avond in de BAR-DANCING vanaf 20.30 uur

$aiu&*e> Ixto

Bïerkelder:. WIM BOS entertainer

met zingende bediening -C

Dolf Driessen - Corry -Vrooms - Lia Bijlmer

De Recreatieclub „Zandvoort" speelt

in het Badhotel het „24 spel Delphi"

U kunt toch ook rekenen en

vergelijken !

20 % KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en gehaald bg

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 2C - TEL. 2C53

Ook voor stoppapc

BETER EN VOORDELIGER
slaagt U

3346 3346

I

bij

't Ihiweuz
Stationsplein 13-15

Complete woninginrichting

KLASSIEK - MODERN

334G

Uitsluitend klasse-meubelen

Ga over op aardgas-

centrale verwarming

,TECHNISCH WERK'
Th'orbeckestraat 19, tel. 3270

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

Auto huren

f d|M per dag
Model '84 en '65.

Taunus, Simoa, V.W. de Luxe

DE SCHELP
TEL. 4781

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende do maand juli

iedere avond

Het populaire
Dans- en Showkwintet

Ger Dijkshoorn

\)mc <U nieuwste

tnodelcafisets'
l

modellen '64-'G5

SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214
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| Reisbureau Kerkman %
is weer gestart Nu met do populaire

| dag- en middagtochten |

Opruiming bij Wassenaar
Grote partij BADPAKKEN, collectie '64. Helanca, Lastex, Ka-
toen on Nylon. In alle maten, ook grote maten. Uitzoeken!

6,95 14,90 19,90
RESTANTEN BADJASJES
9,95; 14,75; 19,75.

HEREN BADJASSEN
Gestreept badstof 19,75

KINDER BADPAKJES 6,95

KINDERSHORTS, gestreept.

Extra sterk, tot 6 jaar 2,95

Restanten DAMES BLOUSES
Uitzoeken 9,95

Restanten PULLOVERS 6,95

Helanca PULLOVERS 15,95

Heren Strand COMBINATIES
Weekender met short

Opruiming- 10°/o korting!

PARTIJ BADDOEKEN
van 3,95 NU 2,98

ZWEMSHORTS Nylon
6 en 8 jaar 8,25

10 en 12 jaar 8,75

14 jaar 9,25

Herenmaten 9,75

BLEU DENIM
SPIJKERBROEKEN
voor jongens en meisjes

4 tot 10 jaar 8,25

10 en 12 jaar 8,75

14 en 16 jaar 9,50

DAMES EN MEISJES
BADPAKKEN één- en twee-
delig. Keus uit vele, vele
honderden.

TERLENKA DAMESSHORTS
Vele Meuren ook wit
38 lot 46 9,75

TERLENKA PANTALONS
38 tot 46 16,75

WASH AND WEAR SHORTS
34 tot 46 7,45

St. Topez hesjc 6,95

Bad- en Strandkleding

KERKPLEIN - TEL. 3430 - ZANDVOORT
Alle dagen tot 10 uur open, ook op zondag

Gaat u met vakantie?

Zorg dan voor een RESERVEBRIL!

Het kan u van pas komen!

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

HALTESTRAAT 5

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

DAMES, DOET UW VOORDEEL IN DE JAN STEENSTRAAT lb.

BIJ ONS KUNT U GEMAKKELIJK PARKEREN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. ƒ 3,25

500 GRAM RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,75

500 GRAM ROSBIEF v.a. f 4,50

150 gram Ham
150 gram Pekelvlees
150 gram Gel. Lever

ƒ 0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ 0,68

ƒ 0,98 250 gram gek. Worst ƒ 0,95

ƒ0,98 250 gram Leverworst ƒ0,80

Wö leveren U gaarne alle IGLO

diepvries-producten
ijstaarten vanaf f 2,95
Vertier: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

J

Stormachtige motorraces
Het kon welhaast niet slechter

tijdens de motorraces wat de weers-
omstandigheden betreft, toen zon-
dag j.1. de K.N.M.V. onder stijgend
enthousiasme van ruim 5000 toe-
schouwers nationale motorwedstrij-
den organiseerde, als onderdeel van
de nationale kampioenschappen,
waarvoor de r-.lolraces op zondag 22
augustus a.s. zullen worden verre-
den.
Een felle zcidwester hadden de

rijders op het rechte einde in de rug
dooh diezelfde wind-meermalen ver-
gezeld van striemende regenvlagen
hadden ze teto"cn achter de pits en
gedeeltelijk ook Lij het opgaan van
de Hunserug en weer geheel na het
passeren van het Scheyvlak. Dat er
op het rechte einde ilan ook formi-
dabele tijden 'verden gemaakt, sprak
welhaast vanzelf en dit had drar-
door ook weerslag op de gemiddelde
rondetijd, die ondanks het barre en
boze weer zeer hoog lag. We hebben
ons vooral deze middag verbaasd
over de moed en hot doorzettings-
vermogen van onze motorrenners,
die blijk gaven voor „geen kleintje
vervaard" te zijn. De gladheid van
de baan was er oorzaak van, dat
zich verscheidene valpartijen voor-
dedon. Ze waren alle van betrekke-
lijk lichte aard, uitgezonderd bij de
renner van Delsen uit Amsterdam,
die vlak bij de Tarzanbocht in aan-
raking kwam met de Wit uit Ber-
gen op Zoom. Met een hersenschud-
ding en een vrij ernstige verwonding
aan de rechtervoet moest hij naar
een Haarlems ziekenhuis worden
overgebracht.

Opvallend waren ook thans weer
de verrichtingen van de renners in
de 50 cc. klasse (de bromfietsen). Ik
herinner mij nog, dat enkele jaren
geleden de komst van deze lichte
machientjes een sensatie verwekte
op onze racebaan toen gemiddelden
werden .gehaald van 65 kilometer.
Thans draaide van Leeuwen op
Honda een snelste ronde van niet
minder dan gemiddeld 104.245 km.u.
Het waren in alle klassen bijzon-

der geslaagde wedstrijden, als steeds
docr de K.N.M.V. op uitnemende
wijze georganiseerd en strikt op
tijd verreden. De resultaten in de
diverse klassen laten wij hieronder
volgen.
De juniorkampioenschappen 50 cc

werden in verband met het aantal
inschrijvingen (78 deelnemers) in 2
series gesplitst. In de finale, over 8
ronden, zegevierde J. C. van Leeu-
wen uit Lcidcendam met Honda in
een tijd van 19.52.4, 101.273 km.
Tweede werd Duymolinks uit Rot-
terdam en derde Quartel uit Ter Aar
De snelste ronde 'was voor van

Leeuwen in 2.24.8, 104,245 km. p. uur
125 cc juniorklasse, 49,596 km:
1. L. C. van Rijswijk, den Haag, met
Bultaco, in 25.58.2, 116.247 Ion; 2. M.
Rijkhoff, Krommenie, met Ducati en
3. P. J. J. Hogcrvorst uit Folkel, op
Ducatie. Snelste ronde: Van Rijs-
wijk in 2.06.5, 111.326 km.
350 cc juniorldasse, 49,596 km:
1. D. S. de Vries, Wormer, met Hon-
da, in 24.364, 122.691 km; 2. H. A. de
Wever, Nieuwerkerk a.d. IJssel; 3.

H. Jansen, Tubbergen, Honda. Snel-

ste ronde: De Vries in 2.00, 125.685.

500 cc juniorldasse, 49.596 km:
1. R. P. Noorlnnder, Vlaardingen,
met BMW, in 24.20.3, 124.032; 2. H.
R. Spahn, Amstelveen, met BMW, 3.

W. Massop, Zwanenburg, met Nor-
ton. Snelste ronde voor Noorlander
in 1.59, 126,846 km.
250 cc juniorklasse, 49,596 km:
1. M. F. M. van Aken, Den Helder,
met Cotlon, in 27.37.3, 109,295 km;
2. P. J. v.d. Lugt jr., Schiedam, met
Ducati; 3. C. den Boer, Callantsoog,
mot Honda. De snelste ronde was
voor van Aken in 2.12.6, 113,837 km.
50 cc seniorklacse, 41.33 km:
1. P. Komperman, Roterdam, met
Itom, in 25.24.8, 98,995 kin; 2. F. E.

Swaep, Epo (G). met Tomos; 3. A.

J. van Koeveringe, Bunnik, met To-
mos. De snelste ronde v/as voor
Swaep in 2.15.8, 103.530 km.

EERSTE SEIZOENVUURWERK
WERD GROOT SUCCES
Zandvoort beleefde woensdag j.1.

voor het eerst dit jaar een werke-
lijke seizoen-avond. Een milde
temperatuur maakte een verblijf

buitenshuis bijzonder aangenaam
en het was dan ook geen wonder,
dat het eerste seizoenvuurwerk
duizenden belangstellenden trok.

Vele rijen dik bevonden zich de
belangstellenden langs de Boule-
vards, toen om precies tien uur de
eerste vuurpijl het begin van dit

spel van vuur, licht en kleuren
aankondigde.
Als steeds werd dit vuurwerk,

vlak aan zee een boeiend en be-
koorlijk schouwspel. Er was deze
keer geen enkel reklamestuk, doch
het fraaie openingsstuk „Welkom in
Zandvoort" en het werkelijk ma-
gistrale slotstuk „Grand Prix 18
juli", afgewisseld door prachtig
„luchtwerk" en enkele bijzonder
mooie grote fantasie-stukken, maak-
ten dit vuurwerk tot een der fraai-
ste dat Zandvoort de laatste jaren
te zien kreeg, waarvan het publiek
op duidelijke wijze blijk gaf door
telkens opnieuw van meeleven te

getuigen. '

Ook na afloop bleef het nog ge-
ruime tijd gezellig druk, zodat Zand-
voort, na een eerste warme zomer-
dag, tevens mede dank zij dit eerste

vuurwerk, op een zeer geslaagde
seizoendag kan terugzien.

GESLAAGD
Onze plaatsgenote mep. V. J. van

Elteren, slaagde op 12 juli j.1. voor
het Mulo A-examen. Zij ontving
haar opleiding aan de Dr. A. Ples-
manschool, M. Bauerstraat 2 te Am-
sterdam. Onze hartelijke gelukwen-
sen!

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Joyce, d. van W.M. Wiebes
en E. Heidebrink.

Geboren buiten de gemeente:
__

Marco, z. van E. Hakhoff én G.
Doldersum.

Ondertrouwd:
H. H. F. Crevels en G. Philippus.

Gehuwd:
P.J. de Boer en H. H. M. Sleeman.
J. W. Loevendie en C. van Caspel.
J. Geerts en A.M. E. Hoidebrink.

Overleden: Johanna J. Berens, 65

jaar, geh. gew. met H. J. van der
Tuin (wonende te Haarlem).
Cornelis H. Riepen, 81 jaar, geh.
met M. M. de la Chambre.

,/t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714

Voor zelf tuinieren
TUINGEREEDSCHAPPEN, TUINKABOUTERS en vele andere

tuinfiguren. ETERNIETEN BLOEMBAKKEN, TUINMEUBE-
LEN, TUINPARASOLS

Nu is het tijd voor het zaaien van Uw tweejarige bloemzaden,

o.a. Violen, Muurbloemen, vergeet mij nietjes enz.

PHILIPS TÜINVERLICHTING Fantastisch, feeëriek en niet duur!

LAAT NU UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-

hoging thuisbezorgd! Wü geven ook Contantzcgels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

VOOR EEN GOED KOP KOFFIE
met een echt Hollandse pannekoek

uit een prima keuken, is Uw adres:

PAV1LJOEN-CAFÉ- RESTAURANT

HET KARREWIEL
met zijn mooi uitzicht over strand, zee en duinen,

aan de Noordboulevard (kop Zeeweg) te Bloemendaal aan Zee.

Eigen parkeerterrein
Hel gehele jaar geopend. Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.

TELEFOON O2500 - 57325.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort brengen ingevolge artikel

31 der Algemene Politie Verordening
ter openbare kennis, dat zij hebben
besloten het aan het publiek uit-

reiken of op andere wijze onder het
publiek verspreiden van tot recla-

me dienende gedrukte of geschreven
stukken of afbeeldingen, op zaterdag
17 en zondag 18 juli 1965 van 09.00

tot 17,00 uur te verbieden voor de
navolgende openbare wegen:

Ie: Parallelweg (gedeelte tussen van
Lennepweg en Boulevard Bar-
naart);

2e: Trompstraat;

3e: Tjerk Hiddesstraat;

4e: Vondellaan (gedeelte tussen van
Lennepweg en Parallelweg).

. Zandvoort, 8 juli 1965.

Burgemeester en wethouders
voornoemd,

De Burgemeester,
VAN FENEMA.
De Secretaris,

S. K. ZONNEVELD, wnd.

Dranken bestellen? QAAO
Brokmeier bellen! L\J\JL

GRAND PRIX 19G5

(Vervolg van pagina 1).

Ja, zulk een .,Grand Prix" is en
blijft een fascinerend iets. Het hoog-
tepunt van het autoren-seizoen in
Zandvoort. En het kost ook een
holeboel geld. Om even uit de school
te klappen om U een kleine indruk
te geven van de kosten: Wist' U dat
John Surtees, de huidige wereld-
kampioen, aan startgeld zestiendui-
zend gulden vangt? En als deze
eerste Ferrari-man dan ook nog
eens kans zou zien de hoofdprijs te
winnen, dan komt daar nog zeven-
duizend gulden bij! Met de gehele
organisatie is ee-i bedrag van meer
dan twee ton gemoeid, ƒ 155.000,

—

daarvan wordt besteed aan startgeld
Tenslotte wilt U natuurlijk het lijst-

je weten van deelnemers. Hier zijn

ze dan: Surtees' en Bandini met
Ferrari, Clark en Spence met Lotus,
Hill en Stewart met BRM, D. Hulme
en Gurney met Brabham, McLaren
en Rindt met Cooper, Ginther en
Bueknum met Hoi.da, Bonnier en
Siffert met Brabham, Coventry Cli-

max en Brabham BRM, Gardner en
Ireland met Brabham BRM, Ander-

son met Brabham Climax en Ett-
wood met Lotus BRM.
De race van a.s. zondag is de zes-

de, van de tien die meetellen voor
het wereldkampioenschap. Het
spreekt derhalve vanzelf, dat de
mogelijkheden nog vele zijn.

Vóór de aanvang van de Grand
Prix vinden nog twee sportwagen-
races plaats, waarvan de eerste be-
gint om precies 1 uur terwijl na het
verrijden van de grote race, de Daf
haar nieuwe formule 3 renwagen
zal demonstreren. Al met al een bij-

zonder interessante autosport-
middag.
En tenslotte: denkt U nog eens na

over het uitsteken van Uw vlag?
'k Zou 't maar doen, het kost niets,

het staat leuk en U toont medeleven
met een evenement, dat wereld-om-
vattend is. K.

OPBRENGST COLLECTE
De vorige week in Zandvoort ge-

houdon Anjer-Collecte ten bate van
het Prins Bernhardfonds heeft een
bedrag opgeleverd van ƒ 589,20.

TWEEDE ZOMER-BRIDGEDRIVE
De tweede zomer-bridgedrive voor

badgasten en inwoners zal door de
Zandvoortse bridgeclub worden ge-
organiseerd op dinsdag 20 juli in het
Gemeenschapshuis.

GESLAAGD
Na een opleiding aan de R. K.

Mulo school te Heemstede behaalde
mejuffrouw A. M. H. Vossen te

Zandvoort haar einddiploma. Onze
gelukwensen!

VERGADERING GEMEENTERAAD
De eerstvolgende openbare ver-

gadering van de gemeenteraad van
Zandvoort is vastgesteld op dinsdag
27 juli, des avonds te acht uur.

WONINGBOUW
Gedurende de maand juni werden

in Zandvoort acht woningen opge-
leverd. Nieuwbouw werd er in deze
maand niet op stapel gezet zodat op
1 juli j.1. in aanbouw waren 392
woningen.

EEN KRANIGE PRESTATIE!
Margriet Belder, 10 jaar, heeft op

de Kringkampioenschappen van de
Koninklijke Ned. Zwembond haar
vier nummers gewonnen, t.vv. 50 m.
schoolslag; 50 m. vlinderslag; 50 m.
vrije slag en 50 m. rugslag. Zij ont-
ving daarvoor vier medaljes.
Een kranige prestatie, waarmee

wij haar van harte feliciteren.

Met grote blij ds hap gevon wij U
kennis van de geboorte van onze
dochter en ons zusje

ASTRID
J. de Jong
F. de Jong-Akerboom
Peter
Thea
Marijke

Zandvoort, 10 juli 1965
Kerkpad 8.

Tijdelijk: „Huize Uyt den Bosch",
Spanjaardslaan 7, Haarlem.

Dankbetuiging.
Daar het ons niet mogelijk is alle

vrienden persoonlijk te bedanken
voor de overstelpende bewijzen van
medeleven en sympathie bij het
overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en onze beste zoon

JAN PAAP
betuigen wij hiermede onze op-
rechte dank.

Uit aller naam:-
H. Paap-van der Meij.

Zandvoort, juli 1965.

A.J. van der Moolenstraat 24.

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbü'.

Zeestraat 44 Telefoon 2254

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 er. 19 uur:
Dr. P. J. Richel van Heemstede

HERVORMDE KERK
9 uur: Kerkdienst in de Duitse taal:

Voorg. Pfarrer Lieberg uit Kassei
10.30 uur: Ds. P. van der Vloed
19 uur: Geen dienst.

Woensdagavond 19.30 - 19.50 uur:
Avondstilte. Georg. door de stich-

ting .Oecumenisch Contact Zand-
voort"

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. N. Padt, N.H., uit Lunteren

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30,

8.30, 9.30 (hoofeinis), 11 en 12 uur
(duitso mis). In de avond te 7.30 uur
avondmis.
Bij kerk Noord, Linnaeusstraat:
H.H, Missen te 8, 9.30 uur (duitse
mis) en 11 uur.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wimelminakleuterschool, Lijsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

Kom naar de oude dorpskerk!

Kom elke woensdagavond
naar de

AVOND - STILTE

van half acht tot ongeveer
tien voor acht

En luister met ons mee
naar

Goede klassieke muziek
en een 3 minuten-toespraak.

Stichting Oecumenisch
Contact Zandvoort

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,

Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: J. Beijers, Raamsingel
28, Haarlem, tel. (02500) 13164.

APOTHEKEN
Van zaterdag 17 t.m. vrijdag 23 juli

na 10 uur 's avonds: nachtdienst van
22-8 uur:
de Zeestraat-apotheek, Zeestraat 71,

telefoon 3073.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedcevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om zes uur.

Gedurende de maanden juli en
augustus zijn beide apotheken óók
des zondags geopend.

STICHTING PROT. CHR. KRAAM

-

CENTRUM TE HAARLEM
Spreekuur te Zandvoort elke
2de en 4de donderdag van de
maand in het Gemeenschaps-
huis van 10.00 - 11.00 uur.

In de maand augustus wordt geen
spreekuur gehouden.

es: tijdelijk met
1 JAARGETIJDE

SPELDJE
ZXfitiOPASTA^ (Ju ser|e Yan 4

Bij] tube van f 1.-

IVORO

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002



RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio
Technisch Bureau

64

PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAÜTOMATEN

J KF 1 J R Burg
"
Enge!bertsstraat

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.

pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.

pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40%> red.

Bij contract belangr. kort.

J. F. ZWERVER
ARTS

VAKANTIE
tot 29 juli.

Waarnemers: de doktoren
Drenth, v. Es en Flieringa.

ffffiïiïfRS.

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 1964 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

TE HUUR GEVR.: kleine

SCHUUR. Telef. 3736.

Vraag het aan üw moeder!
Ja zelfs Uw grootmoeder
zal U raden een Velo was-
machine -,;e kopen met zijn

65 jaar ervaring. Vertrouw
op hun advies, zij hebben
ondervinding. Ook U zult

tevreden zijn met zo'n

mooie solide Velo Combi-
natie, vanaf ƒ498,—

.

Vraagt gratis een demon-
stratie bij U thuis. Bel

even naar de
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

of
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

TE KOOP in prima staat:

FIAT 500, bouwjaar 1963.

Kruisweg 22, Telef. 2015,

na 7 uur.

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse

horloge-industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
in modellen.

OLMA horloges koopt U in

bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA
Alleenverkoop voor Zandvoort:

Horloger C. Waaning
Kostverlorenstraat 68
Telefoon 2071

TJw uurwcrkspeciaalzaak!

Koop toch géén wasmachine
voordat U zo'n prachtige
VELO Combi vrijblijvend
thuis hebt laten demon-
streren. Dan pas wast 17

met plezier. Bespreek een
demonstratie bij U thuis
Uw oude wasmachine rui-

len wij nog steeds in.

Betaling in overleg.

VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

GEVR. per ong. 1 oktober:
ZIT-SLAAPKAMER met
pension door bej dame
(wed.)

%

voor permanente
bewoning; liefst parterre.

Br. m. prijsopg. no. 16-7,

bureau van dit blad.

A.s. echtpaar zoekt woon-
ruimte m. kookgelegeheid.
Br. no. 15-7 bur. v.d. blad.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Dratferstr. 12, Tel. 3751

TE KOOP: z.g.a.n. GAS-
FORNUIS ATAX, 3 mnd.
oud ƒ350,-. Helmersstr. 6.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ctTapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62
et, zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen I

TE KOOP jonge Bouviers,
ingeënt tegon hondeziekte
„Heems", Inl. Hogeweg 62
ben. Te zien na telef.

afspraak 4220.

VOOR UW
, 2de PROGRAMMA

Geheel verzorgd.
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

TE KOOP: FORD NEW
ANGLIA 1961. 53.000 km.
Kleur blauw/wit.
Te huur en/of te koop:
EURO-CAMPER.
Autobedrijven RINK O
Oranj&itr. 2-12, Telef. 2424

J.dame zoekt BIJVERD.
v.e. paar avonden p.w., ev.

adm. Br. no. 8-7 bureau
van dit blad.

PG Slinger
"

GEDIPL. OPTICIEN
[ ERK.ZieKENFOMPSUVERflNCIER.1

Telefoon 4395

GROTE KROCHT 20a

Voor direct gevraagd:
leerling of aank. smid
Smedcry G. LOOS - Gasthuisplein 6, Tel. 3928

DISCOTARIA
RUIMT OP"

ENORME FABRIEKSPARTIJ

grammofoonplaten

PARTIJ GLOEDNIEUWE A.E.G.

strijkijzers f 19,75

Diverse artikelen met
20% korting

DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT 15 - ZANDVOORT

Restanten
NYLON JACKS van ƒ 49,90 voor ƒ 29,90

POPLIN JACKS 30%> KORTING

DAMES PANTALONS, Helanca met wol ƒ 9,90

JONGENS PANTALONS.

HEREN SHORTS, kleine maten / 3,90

POLO SHIRTS ƒ6,90

Sporthuis

„ZANDVOORT 9 '

Haltestraat 35 Telef. 2131

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telefoon 2793

PARKET - CANADA
Wij leveren rechtstreeks van Canada in Uw

woonkamer

het zuiver eiken
STROKENPARKET CANADA

Zeer simpel d.g.n. zelf te leggen, daar allo delen
rondom van groef en messing zijn voorzien.

Prijs f 1 4,00 per m2.
Franco huis. Afm. van pl.m. 30 t.m. 55 cm. dikte
9 mm., breedte 4l/j cm., die kan wedijveren met
alle bekende merken. Geleverde vloeren in uw
omgeving te bezichtigen.

Vraagt geheel vrijblijvend monsters. Ook in Cam-
balah, Javateak - eiken (Zweeds) Afromosia enz.

A. P. M. DE WEVER
RIJKSSTRAATWEG 91 HAARLEM

TELEFOON (02500) - 5086S

(Leveringen geschieden uit voorraad).

DIVANBED 80 x 190 ƒ 27,50

LEDIKANT met voetbord, 80 x 190 .... ƒ 49,75

DUBBEL DIVANBED 2 x 80 x 190 ƒ 69,50

ETAGEBED 2 x 80 x 190 ƒ 69,50

POLYETHERMATRASSEN, vanaf ƒ 29,75

BINNENVERINGMATRAS ƒ49,75

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 - Telefoon 2119

blijfjong... blijf fit...fiets!
Voor ontspanning of voor dage-
lijks naar uw werk ... de fiets

waarop u rijdt moet altijd betrouw-
baar zijn.

Laat hem daarom regelmatig door
de vakman nazien.

Dan heeft u jarenlang plezier van
uw flets!

maandag 19 juli n.rn. 2 uur

Rijwiel- en Bromfietsbedrijf

VERSTEEGE
HALTESTRAAT 18 TELEFOON 4499

Gaarne nodigen wij U uit om met onze nieuwe zaak
kennis te maken. Uw bezoek zullen wij zeer

op prijs stellen.

Bij NOTTEN
Seizoen-
opruiming

DELANA DRALON BABYVESTJE, in bleu
maat 1 en 2 ƒ 6,90

Wollen ruiten KINDERJACKS tol 5 jaar ƒ19,75

JONGENS BLOUSES, fantasie dessin . . . . / 3,98

JONGENS JASSEN, tot G jaar
NU ƒ30,— GOEDKOPER!

Slechts enkele stuks!

Imitatie suède JONGENS JASJES
teddy gevoerd, NU ƒ24,90

Anthraciet lodon JONGENS JASJES
met Astrakan kraag, zéér chique! NU ƒ29,90

JURKJES vanaf ƒ 4,98

DAMES POPLIN PYAMA's ƒ 8,90

Jansen en Tilanus Dames BABYDOLLS ƒ 4,90

Helanca stretdi DAMES SKIBROEKEN ƒ19,90

enz. enz. enz. Ziet de etalage!

HALTESTRAAT 59 TELEFOON 3398

Als U er op uit trekt
Naar, bos, duin of. zee,
Neem dan vooral ook
Botman's rookwaar mee!

SIGARENMAGAZUN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaardo. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geyaara,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

wy rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENBLEIN 18

Schoolboeken!
ALLE SCHOOLBENODIGDHEDEN!

Wij verzorgen gaarne alles voor het nieuwe
schooljaar! Bestel tijdig.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 TELEF. 4321 ZANDVOORT

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdschr. 5 et; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et., alias per
kg. Herenschoenen 25 c; kinderschoenen 15 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. per kg.

Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk.

Zaterdags tot 1 uur goopend.
Wü ztfn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakcnessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (by
geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

de Automaten-
speelzaai

Alle dagen geopend

Gezelligheid

!

De nieuwste speel-automaten

Sfeer!

w"r8r^ Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150



t Is Bonanza in

Zo'n Yermouth!
Originele Italiaanse import. Dat is

trouwens wel te proeven ! Als u niet

wist dat een hele LITERfles Cavelli

slechts 2.98 kost, zoudt u deze in een

veel hogere prijsklasse thuisbrengen.

VERMOUTH-ON-THE-ROCKS. Samen met sc(cn-up,

tonic of sodawatcr en een paar ijsblokjes in het glas biedt

Cavelli een heerlijk-terkwikkendc, "zomerse" longdrink.

Margarine a^bot—p* 41
Roomboter ** 1?T

Graskaas soo *« l?5

AH-Bier

49 pullen i«™

Pils of

Oud Bruin

pullen

(. . . en ook 4 flesjes 1.-)

ECHTE

Choc. Hagel
Abrikozenjam
Lever

melk of puur

500 gram J39
huishoud I 1^^^^

pot • «9

- 100 gram

Braadkip
extra kwaliteit '

per SOU gram i

LuncheonMeatioo, ,,,,69
Zaanse Koeken doos18

sfuks

Ja Choc. Repen

2

melk, puur of extra bitter

aiïe AH-winkels
Wij willen 50.000 nieuwe klanten winnen

Voor zo'n prijs!

literfles

FlesO.filtr

siroop
S^r

— grote fles A •

liebfraunülch'64 si?8

Appelsap

grote fles

REUZE

OntbljfkOek—±560 gram

1 0Ul|n SlarKist blik, hele moot <

AH-Rookworst 25o 8r n t?9
>acuum-\erpakt

Grote Repen
Buttcrscotch

8 1 _
voor JL«

Macaroni soo mm4B
Achterham Gelderse JZ79
Havermout- 500 gram

Kom ook
naarAlbert Heijn

Maximum
kwaliteit

Minimum
prijs

PMC-premies voor strand of tuin

Zeer solide windscherm

• Royale maat (1.40 hoog,

4 m lang!) • Extra kwali-

teitskatoen uit een stuk •

Compleet met driedelige

lichte metalen stokken, 6
metalen grondpenncn. en

scliecrlünen met spanners •

Bestelnummer 820 • Verge-

lijkbare winkelwaarde f39.-

Clubprijs ƒ29.-
(in PMC-fcbequei)

• Verstelbaar zonnebad *

» Sterk buisstaal-frame •

Patcnt-scliamicrcn . Luxe
canvasbckleding (Schotse

ruit) . Apart kussentje •

Royale maat (59 x 192

cm) « Ook geschikt als

logeerbed • Bestelnummer
800 • Vergelijkbare winkel-

waarde f65.-

Clubprijs ƒ 42.-
(m PMC-chequei)

Weekaanbiedingen t/m 21 juli

REUZE

Groninger Koek
± 740 eramJ^m^^W

AH-Badzeep
znarc stukkeni>^<

Griespudding
Keuze uit pudding met amandelen,
bitterkockjes of vruchten. ao^

Pak loor 1 litaJ^

Voor de jeugd!

Bonanza-wedstrijden
Dinsdag 20 juli sluit de inzendingstermijn voor

de Bonanza-klcurvycdstrijd, de „Zoek-de-zes"-

puzzcl en de „Wat-hoort-bij-waf-quiz. Prachtige

prijzen: echt rundlcdercn Bonanza-koppcls met
pistolen en zilveren bedelkettinkjcs. Haal morgen
gratis wedstrijdformulier in de AH-winkel. Haast
u, de voorraad is beperkt

!

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394-

Voor alle

verzekeringen

Een unieke collectie ZWEEDSE

buitenlantaarns

en schemerlampen
vindt U in

KUNSTNIJVERHEID

de
groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

BIJ MODERN OF OUD,
LINOLEUM HOUDT!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Bij feest of party,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Prima verzorgde gerechten

tevens

uiizenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS
E. M. JAARSMA •

DAVONETTE - JAN- en
HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOK/TOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVBRZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo ƒ7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m»

(^.oróetiërie

ciióon ecjcince.

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

OOK U ZULT
ENTHOUSIAST ZIJN

over de enorme sortering

BLOEMEN EN PLANTEN
voor huis, tuin en bloembak

in het

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt leder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

ifous mis
Haarlem. Tel. (02600) 54731 - 3 min. v.h. station

Wegens enorm succes geprolongeerd:

James Bond

Geheim agent 007 contra Dr. No.
Adembenemende 007 avonturen. 14 .jr

Aanvangstijden: zaterdag 2, 7, 9.15 uur.

Zondag 2, 4.30, 7, 9.15 uur.
Dinsdag 8 uur. Overige dagen 7 en 9.15 u.

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens 2jjn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

I« I GELDIG IN. DE WEEK VAN 14 T/M 20. JULI 1965 C

«W ELK 3a STUK DE GRUYTER

TOILETZEEP

ji. ,', <-. i^i.^ ^Ua> h&<1>™ 1*«^.

BIJ ELK VIERUNGPAK DE GRUYTER TREXOP
OF ELK PAK TREXOMATIC

.VLIEGER

ELKE 3e POT de gruyter

DE GRUYTER

KNKKUKBI
VAN 68 VOOR

58
*

DE GRUYTER

SUNSPRW
GOED
KOPER
+ GRATIS
ZONNEZEGELi"

WIN EEN VAKANTIE IN UW VAKANTIEI

A -

REIZEN EN ANDERE PRACHTIGE PRIJZEN

KUNT U WINNEN IN DE GROTE WEDSTRIJD!

WIN N VAKANTIE IN LW VAKANTIE

!

STUUR DE GRUYTER N ANSICHTKAART

GRATIS ZONNEZEGELS OM MEE TE DOEN
OP VELE DE GRUYTER ARTIKELEN

rauGSTOa
5 VERSCHILLENDE STANDEN. VOETENSTEUN.

STERKE I.OPERSTOF. INDANTHREN.

DE LIGSTOEL VOOR LEKKER LUI ZONNECOMFORT.

*•>'

\-:\

DROOM
PRIJSf2430

,•' -1

I
• ;'

ALTIJD 10°/o ECHTE KORTINO OP ALLE DE GRUYTER ARTIKELEN

DE GRUYTER
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Militairen paradeerden-op -£t~circuit

Het was zeker geen alledaags
schouwspel, dat zich maandagmor-
gen j.1. op ons circuit voordeed.
Voor de verbaasde blikken van de
vele toeschouwers verschenen-op de
Hunserug deel na deel - militaire
voertuigen op luchtbanden, zoals die
in gebruik zijn bij het korps Aan
en Afvoer Troepen (A.A.T.) in ons
land, welk korps zijn gouden jubi-
leum herdacht.
Op de tribune wemelde het van

„hoge Pieten", talrijke militairen

van allerlei rangen, waaronder de
brigade-generaal van de A.A.T. L.
E. Hinrichs, vergezeld van de para-
de-commandant van de A.A.T.
school in Tilburg, de luitenant-ko-
lonel W. A. Renkema. Ook de bur-
gemeesters van Haarlem en Zand-
voort, de heren Mr. O. P. F. Cre-
mers en Mr. H.M.v.Fenema woonden
deze indrukwekkende parade bij,

waarbij ruim 250 voertuigen voorbij
trokken onder de opgewekte tonen
van het tamboercorps van de A.A.T.

en het fanfarecorps der genie.
Het was een buitengewoon inte-

ressant schouwspel. We zagen diver-
se typen jeeps, 3, 10, 25 en 50 tons
voertuigen, benzine-auto's en takel-
wagens. De foto (ons welwillend in
bruikleen afgestaan door het Haar-
lems Dagblad) toont U een 25 tons
truc met oplegger waarop een AMX
tank is geplaatst.

De landing van een helicopter op
de racebaan tussen de pits en de
tribune was een knap staaltje van

manoeuvreerkunst van de kapitein-
vlieger van Gorcum, die op deze
wijze de brigade-generaal over-
bracht naar de Ripperda kazerne in
Haarlem, omdat hij daar anders niet
tijdig voor de officiële ontvangst
aanwezig kon zijn. De helicopter
was een onderdeel van de afdeling
„lichte vliegtuigen". Een kostelijke
morgen die op alle aanwezigen veel
indruk maakte, zeker niet het minst
door de perfecte organisatie en uit-
voering van deze militaire parade.

ZANDVOORT KREEG WEER
EEN SYNAGOGE
Het was woensdag j.1. een feeste-

lijke dag voor de kleine Joodse
gemeenschap in Zandvoort, toen
met plechtig ceremonieel de nieuwe
synagoge, gebouwd boven het
Joodse restaurant „Carmel O.R.T."
aan de Verlengde Haltestraat no. 75,

officieel in gebruik werd gesteld.

Aan de bijzondere inwijdings-
dienst ging in het restaurant een
ontvangst van de genodigden vooraf,
waarbij talrijke toespraken werden
gehouden.
De voorzitter van de Joodse Ge-

meente in Haarlem, Dr. Heymans
verwelkomde namens kerkeraad en
kerkbestuur vertegenwoordigers van
het opper-rabbinaat uit Nederland,
Haarlem en Utrecht, het college van
B. en W. te Zandvoort, dat op wet-
houder Lindeman na, voltallig ver-
tegenwoordigd was en de heer
Speyer, zoon van de vroegere voor-
zitter van de Joodse Gemeenschap
in Zandvoort in voor-oorlogse jaren,

die na de evacuatie van de Joden
uit de badplaats, daar niet meer
terugkeerde.

Spreker wees er vervolgens op,

dat deze feestelijke opening won-
den openmaakt, die nog maar nau-
welijks geheeld zijn. Zandvoort
kende voor de oorlog ruim 100 ge-
zinnen, die lid waren van de Joodse
Gemeenschap en er heerste een
bloeiend en goed Joods kerkelijk
leven. Als eerste in ons land werd
reeds einde 1940 de toenmalige sy-
nagoge in Zandvoort door N.S.B.-
ers opgeblazen. Men hield daarna
diensten in de Brugstraat, daarna
in de Kostverlorenstraat, totdat in
1942 de gehele kust „Judenfrei" ge-
maakt moest worden en ook de
Joden uit Zandvoort werden afge-
voerd. De martelgang was begonnen
en van de 100 gezinnen, keerden er
slechts enkele terug. Nadat spreker
degenen, die niet terug kwamen,
plechtig ihad herdacht, memoreerde
Dr. Heymans dat na de oorlog eerst
diensten werden gehouden in de
Brugstraat, daarna aan de Tolweg.
Daarbij herdacht spreker de grote
steun, die werd ondervonden van
het Gemeentebestuur, van de direc-
teur van de bedrijven, de heer A.A.
Cense, en van de Gemeentesecreta-
ris, de heer W. M. B. Bosman. Toen
de toezegging van het Rijk kwam
voor de bouw van een nieuwe syna-
goge, was het moeilijk, een besluit

te nemen, want Zandvoort kent
slechts ongeveer tien gezinnen, die

thans lid zijn van de Joodse Ge-
meenschap. Met veler, hulp en
steun kwam deze bouw echter toch
tot stand en spreker bracht dank
aan allen, die daaraan meewerkten.
Dr. Heymans besloot zijn betoog
met de hoop uit te spreken, dat dit

gebouw opnieuw in Zandvoort tot

een middelpunt van het Joodse
leven zou mogen worden, gedachtig

aan het Bijbelwoord: „Hoe goed zijn

Uw tenten o Jacob en Uw woningen,
o Israël".

Een indrukwekkende en emotie-
volle toespraak richtte vervolgens
opperrabijn berlinger uit Haarlem
tot de aanwezigen, die erop wees
dat het geloof aan het eeuwig
voortbestaan van het Joodse leven
een stimulans moest zijn om het
Joodse leven in Zandvoort weer op
te bouwen. Na Gods bescherming
over de nieuwe synagoge te hebben
ingeroepen meende spreker, dat
deze feestelijke dag in Zandvoort
het begin zou kunnen zijn van een
groot werk dat hier opnieuw be-
gonnen werd.

Burgemeester Mr. H. M. van Fe-
nema deelde mede, ontroerd en ge-
troffen te zijn door de toespraak
van opperrabijn Berlinger. Spreker
verklaarde, dat de medewerking van
B. en W. vanzelfsprekend was, want
Zandvoort is dankbaar en trots, dat
de Joodse Gemeenschap weer een
eigen geloofs-centrum kreeg. Het
gevaar van de dreiging van het
Atheïsme zal nooit eindigen, meende
spreker en daarom wordt van elke
gelovige in deze chaotische tyd een
voortdurende waakzaamheid ge-
vraagd. Spreker wenste de Joodse
Gemeenschap veel geluk met dit

nieuwe gebouw en deelde mede, dat
wanneer in de toekomst meerdere
hulp of steun nodig zou zijn, men
het Gemeentebestuur altijd tot hel-
pen bereid zou vinden.

Opperrabijn Rodriguez Pereira
sprak namens het opper-rabinaat in
Nederland en baalde herinneringen
op uit het Zandvoort van 40 jaar
geleden. „De herrijzing van het
Joodse leven in Zandvoort wekt
ontroering", zei spreker onder meer,
„mede gedachtig aan hen, die wij
nooit meer zullen zien. God zij ge-
dankt, dat Hij aan Zandvoort weer
een nieuw centrum gaf voor Zijn

oude volk".
De heer IJzerman sprak namens

het Permanente Comité en bracht
dank aan de Joodse Gemeente in
Haarlem voor de grote 'hulp, die
aan Zandvoort werd geboden.
Mr. de Haas, voorzitter van het

Opper-rabbinaat in Utrecht, meende
dat hier iets schoons tot stand was
gekomen en bracht namens de
Joodse Gemeenschap uit Utrecht
hartelijke gelukwensen over.
Mevrouw Stern, voorzitster van

de Joodse damesvereniging uit

Haarlem, bood namens de vereni-
ging een voorhangsel voor de syna-
goge aan en enkele Weden, waarna
de heer Speijer uit Zandvoort, na-
mens zijn familie, als persoonlijk
cadeau een Tora-mantel schonk.

Na een dankwoord van Dr. Hey-
mans bleef men nog eniga tijd in
onderlinge gesprekken in het restau-
rant bijeen, waarna om precies vijf

uur in de nieuwe synagoge een bij-

zondere dienst werd gehouden 'ter

gelegenheid van de inwijding van
het gebouw.
Met plechtig ritueel werden onder

het Ma-touwoe-gezang, de nieuwe
Tora-rollen binnengedragen en een
rondgang met deze rollen gemaakt,
tijdens welke 7 omgangen een vier-
tal psalmen afwisselend door voor-
zanger en gemeente werden gezon-
gen. Vervolgens werden de Tora-
rollen in de Heilige Ark geplaatst'

onder het zingen van hot loflied

„Oewenoechou joumar", waarna de
eeuwige lamp vóór de Ark werd
ontstoken. Opperrabijn Berlinger
hield hierna de Inwijdingsrede. Met
het Mincha-gebed en gebeden voor
de Staat Israël en het Koninklijk
Huis werd de plechtige dienst be-
sloten met het Alenoe en Jigdal.
De nieuwe synagoge, gebouwd

onder het restaurant, is niet groot,
maar bijzonder fraai en zeer eco-
nomisch ingericht. Er werd gewoe-
kerd met de ruimte en we zijn er
zeker van, dat voor de Joodse Ge-
meenschap in Zandvoort dit door
uitvoering boeiende en intieme ge-
loofscentrum een zeer belangrijke
aanwinst betekent, dat zeker ook
sterk de belangstelling zal trekken
van Joodse geloofsgenoten die
Zandvoort vooral in de zomermaan-
den bezoeken. K.

NOORDHOLLANDS PHILH.
ORKEST CONCERTEERDE
Onder auspiciën van de stichtingen
„Culturele kring 't Helm" en „Tou-
ring Zandvoort" concerteerde vrij-

dagavond j.1. in de Hervormde kerk
te Zandvoort het Noordhollands
Philharmonisch orkest onder leiding

van Henri Arends. Er was voor dit

gebeuren een zeer grote belangstel-
ling. Het kerkgebouw was zo goed
als geheel bezet. Onder de aanwe-
zigen bevonden zich burgemeester
Mr. H. M. van Fenema en wethou-
der J. L. C. Lindeman, beiden met
hun echtgenoten.
Het concert bracht een viertal

werken in het populair klassieke
genre. Het bleek, dat de akoestiek
in het gerestaureerde kerkgebouw
er na de restauratie niet onaanzien-
lijk op was vooruitgegaan, ook de
opstelling van het orkest kon
thans in veel ruimere mate plaats

vinden, zodat Zandvoorts oude
dorpskerk voor het' geven van con-
certen nu een unieke gelegenheid
biedt.
Begonnen werd met de symphonie

no. 29 van Mozart, waarvan vooral
het laatste deel bijzonder boeide.

Henri Gouder de Beauregard ver-
tolkte daarna het concert voor hobo
en orkest van dezelfde componist.
De nog jeugdige solist, eerste hobo-
ist bij het orkest waarmee hij thans
het werk vertolkte, gaf met de
weergave van 1'ot werk wel een op-
vallende demonstratie van zijn kun-
nen. De tere, subtiele klank van zijn

instrument kwam in het kerkge-

bouw op Tjijzonder fraaie wijze tot

haar recht, waarbij bet orkest zich
prachtig aansloot. Een spontaan ap-
plaus beloonde dit optreden.
Na de pauze volgden de Sinfonia

in bes gr. t. van Joh. Chr. Bach en,

de Militaire symphonie van Joseph
Haydn. Beide werken kregen onder
de bezielende leiding van de diri-
gent een briljante vertolking, waar-
bij bleek dat zelfs het volle orkest
met pauken en koper, zoals in het
laatste deel van Haydn's symphonie,
ook in het kerkgebouw voortreffe-
lijk klonk en in geen enkele passage
de akoestiek geweld aandeed.
Een hartelijk en langdurig ap-

plaus beloonde het orkest voor dit

zeer geslaagde optreden, dat Zand-
voort helaas slechts eenmaal per
jaar beschoren is, en dat, - gelet op
de belangstelling die er ook nu weer
voor bestond, althans gedurende het
hoogseizoen tot een meerdere ma-
len terugkerend evenement zou
moeten worden. K.

KAREL DOORMANSCHOOL
Dinsdagavond 13 juli j.1. nam de

6e klas onder grote belangstelling
van de zijde der ouders en leer-
krachten, afscheid van de Karel
Doormanschool. Als gasten waren
aanwezig schooltandarts Chiel de
Boer en echtgenote en mejuffr. A.
Kemp van de Jos. v.d. Endenkleu-
terschool, die indertijd vele van de
meisjes en jongens op ihaar school
onder haar hoede heeft gehad.
Onder leiding van mevrouw P.

Vreugdenhil-Minderhoud, zelf een
verdienstelijk amateur-toneelspeel-
ster, voerden de jongelui een toneel-
stuk op, genaamd „Koning Tour-
malijn verliest zijn pijn". Decors en
kleding waren zelf door mevrouw
Vreugdenhil en do kinderen ver-
vaardigd. Het geheel werd met
vaart en humor ten tonele gebracht
en do lachsalvo's in de zaal waren
dan ook niet van de lucht.

Voor de aanvang en in de pauze
speelden Linda Lagendijk en Mir-
jam v.d. Vis enige pianowerkjes.
Na afloop werden mevr. Vreug-

denhil en mevr. Huyer (souffleuse)

door de spelers goed in de bloemen
gezet.

Het hoofd van de school, de heer
H. W. Coops, ontving uit handen
van Yvonne v.d. Sluys en Joep
Leen namens de gehele klas een
fraaie hang-bureaulamp en van
Linda Lagendijk en Emile Loos na-
mens de leerlingen van de oplei-

dingsklas een mooi boekwerk en
sigaretten. Hr. Coops reikte vervol-
gens getuigschriften en vaardigheids-
diploma's uit en namens de Ouder-
commissie ontvingen alle kinderen
ten afscheid een mooie klassefoto
en do jongens van het kampioens-
elftal een foto, gemaakt op de laat-

ste dag van het toernooi door oud-
leerling Frank Schiltmeijer.



ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPING
and PRINTING
% Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

FOTO „LION"
HALTESTRAAT 69 — ZANDVOORT

2 min. van het station
2 min. from the station'

2 min. vom Bahnhof
2 min. de la Gare

0*0*
DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR GEVA-COLOR FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. Cinéfilms

Geopend van 9 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds

Bioscoopzaal
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Zandvoort

ZATERDAG 17 JULI, aanvang 7 uur en half 10
Gordon Scott in het verbijsterende Tarzan-
avontuur:

Tarzan vecht voor z'n leven
Toegang 14 jaar. In kleuren.

ZONDAG 18 JULI, aanvang 7 uur en half 10

Stan Laurel en Oliver Hardy in de dolle klucht

Niets dan pech
Toegang alle leeftijden.

MAANDAG 19 JULI, aanvang 7 uur en half 10

Liefde op staatsbevel
Joachim Hansen - Maria Perschy.
Een Duitse film die onthult wat miljoenen niet

wisten. Toegang 18 jaar.

DINSDAG 20 JULI, aanvang 7 uur en half 10

Een film vol spanning

R 2 onder terreur
(DAS FEUERSCHIFF)

3 gangsters tyraniseren een schip!

ENTREE ƒ1,75. Toegang 14 jaar.

VAMOK AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. I. ttOÓHt&t"

Zandvoorts enige volledige
rijschool

Mercedes - NSU Frinz IV - DAF
Opel Vrachtwagen - Vespa scooter

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

I

I

Kennisgeving
In verband met de opening van ons
nieuwe pand Haltestraat 18, zal al-

daar van maandag 19 juli af de
verkoop van rijwielen en brom-
fietsen, alsmede onze reparatie-
afdeling worden voortgezet.

VERSTEEGE
Haltestraat 18 Tel. 4499

VLEESHOUWERIJ

Oor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor f 3,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .... 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst f 0,98

200 gr. Haagse leverworst ƒ 0,75

250 ge. Gelderse gekookte worst 95 et.

ZANDV. REDDINGSBRIGADE
NAAR"SCHEVENINGEN
De Zandvoortse reddingsbrigade

zal met twee ploegen deelnemen
aan de roeiwedstrijden, die op 24 juli

a.s. in Scheveningen worden gehou-
den. Deze roeiwedstrijden voor
kustbrigades worden georganiseerd
door de Contactcommissie Kust-
brigades, naar aanleiding van het
gouden jubileum van de Haagse
kustbrigade.

EXPLOITATIE CIRCUIT
Bij het afsluiten van de resulta-

ten over het eerste halfjaar 1965

werden voor het circuit van Zand-
voort 144 exploitatiedagen geboekt
tegen 121 over het eerste halfjaar
1964. De mogelijkheid is derhalve
aanwezig, dat in 1965 voor het eerst

300 exploitatiedagen zullen worden
bereikt, daar de verhuur van de
racebaan aan sport en industrie nog
steeds sterk toeneemt. Over het
eerste halfjaar 1965 werden 6231

bezoekende auto's en motoren geno-
teerd.

EERSTE ZANDBOUWWEDSTRIJD
Stichting „Touring Zandvoort"

houdt op donderdag 22 juli haar
eerste zandbouwwedstrijd in dit

seizoen voor kinderen van badgas-
ten en inwoners op het zuiderstrand
nabij de reddirigspost „Zuid". Men
kan zich hiervoor opgeven in het
kantoor van 'de V.V.V. op het Raad-
huisplein op 19, 20 en 21 juli a.s.

Er zal weer worden gewerkt in drie
groepen. Groep A: jongens en meis-
jes van 7 t.m. 9 jaar; groep B: 10

t.m. 12 jaar en groep C: 13 t.m. 16 jr.

De wedstrijden zullen om twee
uur aanvangen. Van half twee af
kan men zich melden op het strand.

Er zal ook ditmaal weer gestreden
worden om de zgn. „Bronzen Loe-
res", een bronzen verkleining van
het 1 april-beeld, beschikbaar ge-
steld door het steenhouwersbedrijf
van de heer Edo van Tetterode.
Daarnaast zullen in alle groepen
weer waardebonnen te winnen zijn,

beschikbaar gesteld door „Touring
Zandvoort".

VOOR HEN DIE DAMMEN
De damcompetitio is weer afgelo-

pen en ivoor de vijfde achtereenvol-
gende maal werd de heer C. Draijer
jr. weer kampioen. Onze hartelijke

gelukwensen hiervoor. Op de tweede
plaats eindigde de heer J. v.d. Werff
een prachtig resultaat als U nagaat
dat hij voor het eerst weer meedeed
na een onderbreking wegens zijn

dienstplicht vervulling.
Hoe de andere spelers geëindigd

zijn kunt U hieronder zien, U ziet

dan de volledige rangschikking. In
september bij de aanvang van de
nieuwe competitie willen wij in twee
groepen gaan spelen met automati-
sche promotie en degradatie. Wij
willen hiermee ons spelpeil omhoog
brengen en de onderlinge competitie
levendiger maken.
Hier de volledige rangschikking:

1. C. Draijer jr. 9. Th. t. Wolbeek
2. J. v.d. Werff 10. Th. Rustman
3. A. Hoekema 11. J. v. Dijk
4. M. Weber 12. J. Schuiten
5. L. J. v.d. Werff 13. F. v. Beem
6. P. Verstecge 14. E. Fransen
7. J. Ovaa 15. M. J. Klatser
8. C. Draijer sr. 16. D. Douwstra

H O O
Juli
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Langs de vloedlijn

Zij, die altijd gelijk willen

hebben, zijn bijna altijd wei-

nig verstandige lieden.

J. Ancclot (1794-1854)

' £-'.. lil.

GRAND PRIX 1965

De kop van het ren-

nersveld na de eer-

ste ronde bij het

opgaan van de Hun-
scrug. Voorop Gra-

ham Hill, daarach-

ter Kichie Ginther,

vervolgens Jim Clark

en tenslotte Dan
Gurney.

De heren worden bedankt!
Ja inderdaad, de
heren worden be-
dankt, die erin
geslaagd zijn via
de rel rondom
manager Colin
Chapman, Zand-
voort weer voor

de zoveelste maal in het Inter-
nationale nieuws te hebben ge-
bracht. Een rel, die wanneer ze in
wezen niet zo ernstig was, meer een
klacht zou kunnen worden genoemd
die een operetteachtig aandoend
einde vond, toen de politierechter
dinsdag j.1. besliste, dat de zaak voor
onbepaalde tjjd werd 'uitgesteld,

omdat er belangryke meningsver-
schillen waren tussen de verklarin-
gen van politie en getuigen van het
incident(je), waarvoor zich een
achttal nieuwe getuigen hadden ge-
meld, die verklaarden hun getui-
genis in het voordeel van de heer
Chapman te willen afleggen.

De politierechter heelt nu een
gerechtelijk vooronderzoek gelast,

waarna, na de instructie, de zaak
t.z.t. zal worden behandeld voor de
Haarlemse rechtbank.
Het is mij een volkomen raadsel,

waarom onze politie deze zaak zó
op de spits heeft gedreven. De voor-
lopige beslissing van de politie-

rechter, die er in feite wel op zal

neerkomen, dat deze zaak met een
sisser zal aflopen, betekent voor
Zandvoort een grote blamage. Men
verliest waarschijnlijk uit het oog,
dat hier een Zandvoortse gast be-
handeld werd op een wijze, die nu
niet bepaald een propaganda bete-
kent voor de badplaats.
Dat de Lotus-renstal nog eens ooit

op ons circuit zal terugkeren, kun-
nen we mijns inziens wel rustig

vergeten. De heer van Haaren dacht
hier anders over in zijn radio-
praatje van j.1. dinsdagavond en
meende, dat allo Engelse coureurs
het volgend jaar zullen terugkeren,

óók de Lotus-fabrieken. Dit laatste
menen wij echter ee moeten betwij-
felen. Hoe men er toe kon over-
gaan, de beer Chapman na het aan-
bieden van zijn excuses in het alge-
meen, te verplichten deze nogmaals
te herhalen persoonlijk tegenover de
hoofdagent van de Zandvoortse
reserve-politie, de heer A. Terpstra,
is mij eveneens totaal onbegrijpe-
lijk, evenals het feit, dat op deze
belangrijke post reserve-politie
personeel, dat — vergeleken bij het
beroepspersoneel — toch over veel

,WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Wie' 'n pliessio wil slaen,

mot nooit vergete z'n hande
thuis te houe!"

minder ervaring en "opleiding be-
schikt, werd ingezet. Trouwens, de
aanwezigheid van zóveel politie-

mannen op de renbaan is mij altijd

een raadsel geweest. Op het circuit

behoort men m.i. de goede gang van
zaken over te laten aan. baan-
commissarissen, rondom het circuit

behoort de politie op te treden.

Op, (het circuit kan een handjevol
politiepersoneel het met de baan-
commissarissen best af!

Het belachelijke gedoe rondom de
overbrenging van de heer Chapman
naar Haarlem heeft aan deze zaak
evenmin goed gedaan. Vooral de
buitenla'ndse pers neemt deze zaak
zeer hoog op en dat is geen wonder.
Onze politie, niet verwachtend dat
deze zaak zó hoog zou worden opge-
nomen, wist kennelijk met de af-
faire geen raad, vooral, toen zelfs

hoge Engelse autoriteiten erin wer-
den gemengd.
Dat de heer van Haaren j.1. dins-

dagavond voor de radio verklaarde
de indruk te hebben, dat de Zand-
voortse politie niets liever zou wil-
len, dan dat deze zaak met een sisser

zou aflopen, wijst er wel op dat
men in deze kringen gevoelt, te ver
te zijn gegaan.
Ruim een uur heb ik maandag j.1.

in ons politiebureau over deze zaak
geconfereerd. Het ging natuurlijk
weer als altijd: de politie had vol-
komen gelijk en de publieke opinie
(fel anti) telde niet mee. Er werd
mij zelfs verteld, dat wanneer ik in

mijn beschouwing over deze zaak
ook maar een enkel woord zou
schrijven, dat volgens de politie

bezijden de waarheid was, zou wor-
den aangeklaagd wegens belediging.
Daarop heb ik geantwoord dat het
hier weer ging als van ouds, en dat
ik nog nooit had gehoord of gelezen,

dat de politie bekende niet juist te

hebben gehandeld en dat tenslotte

de mening van het publiek als de
juiste door de politie-mannen werd
aanvaard.

Nu heb ik /het natuurlijk wéér ge-
daan, maar dat interesseert mij niet,

omdat ik de mening blijf toegedaan,
dat onze politie deze zaak hopeloos
heeft verknoeid door ontactisch op-
treden. Ik betreur dit in hoge mate,
in de eerste plaats om ons politie-

korps zelf, dat zowel in binnen- als

buitenland een slechte beurt maakte
en in de tweede plaats, omdat de
naam van Zandvoort door deze
affaire alweer geweld werd aange-
daan. Dat vind ik bijzonder te be-
treuren, temeer, omdat onze politie

wel weet, dat ik haar een warm hart
toedraag.
Ook de organisatoren zijn maar

matig te spreken over deze gebeur-
tenissen. Bestuursleden van de
N.A.V. overwegen zelfs, de voor ons
circuit geplande wedstrijden te ver-
plaatsen naar het circuit van Zolder
in België. Persoonlijk meen ik, dat
het zover' wel niet zal komen, (de
heer van Haaren verwees dit naar
het rijk der fabelen), maar
alleen deze dreiging al bewijst, dat
de zaak zéér hoog wordt opgenomen
en daarmee wordt tevens de bewe-
ring gelogenstraft, die ik in het
politiebureau te horen kreeg: „De
pers maakt er een rel 'van, maar
over een week is men alles al lang
weer vergeten". Van dit „over een
week vergeten" is geen sprake, en
niet de pers, maar de politie zelf

maakte er een rel van, onbewust
misschien, maar desondanks waar
en hun bewering, dat de pers zo
graag sensatie maakt, houdt even-
min steek, want die sensatie ver-
wekte de politie en niet de pers!
Het is natuurlijk gemakkelijk te

beweren, dat het circuit van Zand-
voort door dit alles binnen afzien-
bare tijd verdwijnen gaat en dat de
„Beekse Bergen" bij Tilburg het
toekomstige Nederlandse circuit,

gaat worden, Enkele kranten, waar-

onder ons collega-blad beweren dit.

Dit nog aan te leggen circuit, kwam
reeds vijf jaar geleden in 't nieuws.
Van verwezenlijking van deze plan-
nen is nog nooit iets gekomen, het-
geen in verband met het in de na-
bijheid liggende circuit van Zolder,
dat twee jaar geleden werd geopend,
ook nauwelijks te verwachten is.

Intussen zie ik er toch wel van
bomen, dat in deze zaak om deze
geheel in het reine te brengen met
de grote verenigingen, die op onze
racebaan wedstrijden organiseren,
bemiddeld zal moeten worden. Mijn
gedachten gaan daarbij uit naar
burgemeester Mr. H.M. v. Fenema,
die door dit' alles in een zeer moei-
lijk parket werd geplaatst, omdat
hij als hoofd van de politie deze
vanzelfsprekend niet wil afvallen
en — hoewel buiten de zaak staande
— diep in z'n hart ervan overtuigd
zal zijn, dat hier fouten werden
gemaakt. In de tweede plaats de
circuit-directeur, de heer Hugen-
holtz, die zich angstvallig buiten de
zaak heeft gehouden en naar wiens
zienswijze men tevergeefs zal infor-

meren, zoals het ook mij persoonlijk

ïs gegaan.
Deze beide heren lijken mij de

aangewezen mensen, mede gelet op
hun uitgebreide relaties in race-
kringen en hun zienswijze over het
belang van ons circuit voor Zand-
voort, een bijzonder onverkwikke-
lijke zaak zo snel mogelijk tot de
ware — tenslotte geringe — propor-
ties terug te brengen en de opge-
blazenheid weg te nemen, die zich

rondom dit alles heeft gevormd. K.

GUNNING AFBRAAK
POSTKANTOOR
De afbraak van het oude postkan-

toor op de hoek van de Haltestraat
is voor een bedrag van ƒ 8400,

—

door B. en W. van Zandvoort ge-
gund aan de firma G. van Duijn &
Zonen te Katwijk aan Zee. Met de
sloop van het gebouw zal direct na
1 september a.s. worden begonnen.

SPREEKUUR BURGEMEESTER
Het eerstvolgend spreekuur van

de burgemeester, Mr. H. M. van
Fenema, zal worden gehouden op
donderdag 29 juli van 10-12 uur,

in plaats van woensdag 28 juli.

HR. SLEGERS WEER THUIS
Het raadslid, de heer C. Slegers,

die langdurig verpleegd werd in de
Mariastichting te Haarlem, mocht
woensdag het ziekenhuis verlaten
en keerde terug naar zijn woning in

Zandvoort. Het zal nog we] enige
tijd duren, vóór de nestor van onze
raadsleden geheel is hersteld, doch
wij hopen hem binnen afzienbare
tijd weer in onze raadzaal aanwezig
te zien en wensen hem van harte

spoedig een algeheel herstel toe.

DRAAIORGEL-CONCERTEN
Op zaterdag 24 en 31 juli des

avonds van 8 tot 10.30 uur zal het

beroemde draaiorgel „de Waterpoor-
ter" uit Schiedam spelen op het

Raadhuisplein te Zandvoort.
Dez'e concerten worden gehouden

ten bate van de Vakantie-uitzending
van geestelijk gestoorde kinderen,

waarvoor tijdens het spelen zal wor-
den gecollecteerd.

• Mede door de uitzending voor ra-

dio en televisie kreeg het orgel „de

Waterpoorter" een grote bekendheid.

HOOGWATER
Juli Strand

H.W. L.W. H,W. L.W. berijdbaar

25 —.— 8.— 12.33 29.30 4,00-10.30

26 1,02 9.— 13.38 21.30 5,00-11.30

27 1.59 10.— 14.34 22.30 6,—12.30

28 2.53 10.30 15.28 23.30 7,00-13.30

29 3.45 11.30 16.18 24.— 7.30-14.00

30 4.36 —.— 17.09 12.30 8.30-15.00

31 5.26 L— 17.56 13.30 9.30-16.00

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Auto huren

I 3|™ per dag
Model '64 en '65.

Taunus, Simca, V.W. de Luxe

DE SCHELP
TEL. 4781

HOUL souwes
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van 23 t.m. 29 juli:

iedere avond 8.30 uur:

Het Italiaanse sextet

i DANIL
•

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

The Islanders
mot do LIMBO-DANS, een
adembenemend schouwspel.

Frank Raimond
Een zanger van

Internationale klasse.

Ines Montero
Spaanse danseres

V.

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

U kunt toch ook rekenen en

vereeiyken !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits jebracht en gehaald t>ü

CHEM. WASSERIJ en

VERVERIJ

KEYSER
KERKSTRAAT 20 - TEL. 2G53

Ook voor stoppnge

BU feest of party,
LEFFERTS dranken erinjt

Zeestraat 44 Telefoon 2254

heren haar-

verzorger

TAHm>M/>ks
Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

Bodega P'etrovitch - Kerkstraat

Maandag a.s. 9 uur

„^amilija tStojanovitck"
(6 personen).

EEN FEEST VOOR OOG EN OOR.

Bodejja P'etrovitch - Kerkstraat

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,^-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ58,58.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICB
Betaling ook In overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze In Draagbare

;^r\~r.~"—r- Radiotoestellen

ƒ 189,—. ^-MC£ ƒ 99,—

PHIUPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet dé étalage!

Badhotd Het nieuwste hotel aan de kust.

Boulevard Paulus Loot 1 - Tel. 4941

Iedere avond in de BAR-DANCING vanaf 20.30 uur

Saiume Tam
Bierkelder: WIM BOS entertainer

met zingende bediening

Dolf Driessen - Corry Vrooms - Lia Bijlmer

De Recreatieclub „Zandvoort" speelt

in het Badhotel het „24 spel Delphi"



Europa's grootste reizende model spoorweg-show HOLIDAYON RAIL
37 modellen van electrische-, diesel- en stoom-
locomotieven. Ruim 148 personen- en goederen-
wagens - 300 meter rails - 80 wissels en kruis-

punten - 56 signalen - 3000 meter kabel

ZANDVOORT: Vanaf DONDERDAG 29 JULI.

Staanplaats:

Zwarteveld/hoek Herenstraat
t.o. Nieuwe) Postkantoor.

Zondags doorlopend geopend vanaf 13 tot 22 uur.

Europa's

grootste reizende

model

spoorweg-show

Dagelijks doorlopend te bezichtigen vanaf 10 uur 's-morgens tot 22 uur

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3 Telef. 2129

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar I

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

B« feest of partij,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

In de keuken op de muur,
is het beste BALAMUR!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdükstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

» * i

Een verheugde winnaar van de
Grand Prix 1965 de Schot Jim Clark

's Maandags gesloten.

GUNNING
Burgemeester en wethouders van

Zandvoort hebben het leggen van
een riolering in de Kamerling On-
nesstraat en de Keesomstraat in
Zandvoort-noord gegund aan de fir-

ma G. van Duijn en Zonen n.v. te

Katwijk aan Zee, voor een bedrag
van ƒ 14.500,—.

Heeft U al een gelukbrengende

trol:
U vindt ze al vanaf ƒ3,95 in:

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

.

HALTESTRAAT 19 2ANDVOORT TELEFOON 3469

Nog kunt U profiteren van de

Restanten-opruiming
bij Wassenaar

Helanca, Lastex, Katoen en Nylon restanten BADPAKKEN.
Uitzoeken uit grote partii collectie '64. Ook grote maten.

WONDER GOEDKOOP.

6,95 14,90 19,90
Vrij 'kiezen. Vrij passen.



RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio
Technisch Bureau

PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle marken.

WASAUTOMATEN

I lfP I I R Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.

pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.

pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

ffff/S/Sf/lSt

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 19S4 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel./4200 en 3652

HULP i.d. HUISH. GEVR.
enkele ocht. of midd. per
week. Mevr. Baan, Sterflat

Brederodestr. 108, flat 13,

Telef. 3919.

Koop toch géén wasmachine
voordat U zo'n prachtige
VELO Combi vrijblijvend
thuis hebt laten demon-
streren. Dan pas wast U
met plezier. Bespreek een
demonstratie bij U thuis
Uw oude wasmachine rui-

len wij nog steeds in.

Betaling in overleg.

VELO -Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 1590

T.V. VERHUUR
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307

Burg. Beeckmanstraat 36.

TE KOOP AANGEBODEN
BROMFIETS in g. staat.

L'Amistraat 4, na 6 uur.

Vraag het aan Uw moeder!
Ja zelfs Uw grootmoeder
zal U raden een Velo was-
machine ue kopen met zijn

65 jaar ervaring. Vertrouw
op hun advies, zij hebben
ondervinding. Ook U zult

tevreden zijn met zo'n

mooie solide Velo Combi-
natie, vanaf ƒ498,—

.

Vraagt gratis een demon-
stratie bij U thuis. Bel

even naar de
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117
of

VELO, Zeestraat 37,-Zand-
voort, Tel. 4590

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Dra«erstr. 12, TeL 3751

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ctTagijt en gewatt.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et
geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

Het grote succes

* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT Ü AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
Showroom, reparatie en benzineverkoop thans uitsluitend

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse
horloge-industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
in modellen.

OLMA horloges koopt U in

bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA
Alleenverkoop voor Zandvoort:

Horloger C. Waaning
Kostverlorenstraat 68
Telefoon 2071

Uw uurwerkspeciaalzaak!

VAKANTIEADRESSEN in
Zandvoort GEVRAAGD.
Vooral 1 en 2 pers. slaapk.
m.vaste wastafel. Tel. 2525.

WEGGELOPEN
MAX, klein zwart dwerg-
keesje, 10 jaar 'oud.

Inlichtingen gaarne: Jac.
Kuipers, Schelpenplein 1,

Tel. 2384.

TE KOOP: DWERGPOE-
DELS niet stamboom, acht
wékon oud. Kamp. afst.

Oostertuinen 29, Beverwijk
Tel. 26388.

KIJKT
UIT •
KOOP PRIJSBEWUST

KOOP KWALITEIT

KOOPUNION
Jac. Versteege & Zonen

Showroom, verkoop en reparatie van RIJWIELEN en BROMFIETSEN,
thans alleen HALTESTRAAT 18, Telefoon 4499.

Adverteert in dit blad

U SPRINGT EEN GAT
IN DE LUCHT, btf het zien

van de enorme sortering

BLOEMEN EN PLANTEN
voor huis, tuin en bloembak
in het

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U In vele variëteiten 1 ?

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-
adres voor TJw BRTHDS- en GRAFWERK.
Bediening, prfls en kwaliteit, stemt leder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTBRIBURVERZORGER

Specialist in klassieke meubalstoffaring

BRHDERODBSTR. 30 - ZANDVOORT
TBLBFOON (0250T) 49 73

Otrote collectie vloerbedekking Jabo / 7,75 p. m.
ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,6» per m»

Bioscoopzaal
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Zandvoort

ZATERDAG 24 JULI 7 en 9.30 UUR
Steve Recves in de machtige avonturenfilm:

De koning der boekaniers
Cinemascope in kleuren. Toegang 14 jaar.

ZONDAG 25 JULI 7 en 9.30 UUR
Stan Laurel en Oliver Hardy in de dolle klucht:

Brokkenpiloten
Toegang alle leeftijden.

MAANDAG 26 JULI 7 en 9.30 UUR
Doris Day en James Garner in het lachsucces
zonder weerga:

Wedren met de ooievaar
In kleuren.

*

Toegang 14 jaar.

DINSDAG 27 JULI 7 en 9.30 UUR
Cornei Wilde in een grandioos ridderverhaal
vol actie:

De wet van he4 zwaard
Cinemascope in Meuren.
ENTREE ƒ1,75.

Toegang 14 jaar.

Zowel badgast als inwoner
Zullen U gaarne verklaren:
Geef mij Botman maar
op 't gebied van sigaren!

SIGARENMAGAZWN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Groot woonhuis
aan de Burg-. Engelbertsstraat,

te koop aangeboden
Bevatt. beneden: 2 ikarnors, keuken, w.c. en
douche. Boven: 4 slpk., met vaste wast. Klein
zomerhuisje. Zeer. goede staat van onderhoud.
Uitsluitend voor Zandv. woningzoekenden.
In overleg te aanvaarden.

Inl.: MAK. S. ATTEMA & ZN.
Hogewcg 64-66 - Telefoon 2715

Nu

een goede zonnebril
met

POLAROID
COSUNGUSSES

bthtati

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien

GROTE KROCHT 20 - TELEFOON 4395

Leverancier alle ziekenfondsen.

VAMOR Rijschool

Brederodestraat 66 Telef. 4419

Haarlemse opleiding voor
heilgymnastiek, massage
en Fysiotechniek
Staats-erkcnd, opgericht 1920.

Opleiding voor het

staatsdiploma

Fysio-therapeut
Toelatingswaarde minimum Mulo A + wis-

kunde, 3 jaar M.M.S., I.V.O. B diploma.

Duur der cursus 4 jaar. Aanvang G sept. 1965.

INLICHTINGEN: G. Overliesc-Hagcnaar, Joan
Mauritsplein 21, Overveen, Tel. 02500-56360.

J. Degeling, afdeling voor fysische therapie van
het ziekenhuis St. Joannes de Deo, Maerten
van Heemskerkstraat 2, Haarlem, Telefoon
02500-59001, toestel No. 211.

Johnbarth Intercoiffures n.v.
Vraagt voor direct, voor haar filialen te Zaan-
dam en te Zandvoort, Bouwes Palace:

1e kappers(sters)

2e kappers(sters)

Leerling kapsters
Wij bieden U een goed loon en
een prettige zelfstandige werkkring.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
N.V. JOHNBARTH. Afd. Personeelszaken
Hengelolaan '176a, Den Haag.

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton 4 et.;

tijdschr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.dakan
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 15 et., alias per
kg. Herenschoenen 25 c; kinderschoenen 19 et.

per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2,10 et.;

geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.

lood en zink 70 et. par kg.
Oude gsysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— par stuk.

Zaterdags tot 1 uur geopend.
Wtf zyu elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.KIok
Bakenessergraoht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bü
geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

Een costuum waar u nooit

spijt van heeft, dat is eeii

TERLENKA
COSTUUM

Wij brengen ze in veel variaties

van ƒ 109,— tot ƒ 139,—

KAMGAREN COSTUUMS
van ƒ 119,— tot ƒ 189,—

SPORTCOLBERTS EN BLAZERS
van ƒ 39,— tot / 89,—

LICHTGEWICHT COLBERTS
div. modellen, polyester,/ 59,-

PANTALONS
Terlenka e'i Trcvira van ƒ 29,— lot ƒ 49,

—

SPORTSHIRTS EN WEEKENDERS
van f 7,90 tot 27,50

Ook zün wij ruim gesorteerd in kaki pantalons,

spijkerbroeken en chino pantalons.

Wij brengen u de grootste keus

tegen de laagste prijzen.

KERKSTR.20 • Tit:3136

Geopend: van 9-6 uur en 's avonds van 8-10 uur

1 O jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zyn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Bij regenachtig of slecht weer zijn onze

Jumbo-spelen
een ware uitkomst!

VELE SOORTEN PUZZELS
en grote sortering GEZELSCHAP-SPELEN.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

DIVANBED 80 x 190 f 27,50

LEDIKANT met voetbord, 80 x 190 ƒ 49,75

DUBBEL DIVANBED 2 x 80 x 190 ƒ 69,50

ETAGEBED 2 x 80 x 190 ƒ 69,50

POLYETHERMATRASSEN, vanaf ƒ 29,75

BINNENVERINGMATRAS ƒ49,75

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 - Telefoon 2119

3W

|ii'SHsi'i'
rr%i1H""iii"ii''

ZÉLF GEDAAN IS ZÉLF VERDIEND!
U kunt heel wat bereiken met goede
materialen, precies de verf die u nodig
hebt en met een doeltreffend advies.
Wij zijn u graag van dienst!

Schildersbedrijf

P. J. DANNENBURG
Stationsstraat 7-9 - Zandvoort

Telefoon 2803; b.g.g. 2457

O.FFICIEEL PLASTICOLÖR.DEALER

wunen'Tg^Xtd^Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150



pw^Cy 't Is Bonanza in alle AH -winkels

Speciale

Aardbeienjam
huishoud I

ïpdbei*

'WrtwOwivWCWWwvSwamw

• WIJ WILLEN 50.000 NIEUWE KLANTEN WINNEN MET ONZE EXTRA LAGE PRIJZEN

1 -
pullen of 7 flesjes A«

Ital. import ^^98
LITERflcs é*W»

AnaiDlvIr Oud Bruin Ó pullen of T!

CavelliVermouth
Zaanse Koeken *„» is *«]»

Tomatensoep
Ghoc.Repen100

grams]

met balletjes 1/1 blik

melk, puur,O
extra bitterM voor

Leverkaas
Margarine
Havermout
Appelsap

Zilvervloot.

100 gram

_pakje 41
.500 gram

_grotc fles

AH-Afwasmiddel .flacon

BIJZONDERE AANBIEDING ™ **»""•'

~! EXTRA BELEGENGOUDSE
500NU]69GRAM Mê0

Weekaanbiedingen geldig t/m 28 juli

Leverpastei

4 1.-voor ^B>«
blikje

56 gr. 29 NU

(JclIIcl WOJLU limonadesiroop

sinaasappel of mM 75
Lemon Squash
fles 0.75 ltr. Jtté

Vruchtenkoekjes

zakje 150 gram>W

NIEUW

Reuze Gemberkoek
met veel gember
gewicht maar

liefst± 600 gram

Lbllk

LuncheonMeat 2oo i;r;„„

Roomboter_

69
.pakje Mm*

Pale Sherry 887s^375
grote

—flesTomatenketchup

AH-Slasaus „,*, SI
tSraOillKiP kwaliteit per 500 gram JL«

Zoute Pinda's.sóögri?5

Zaanse Korstjes -,::-30

Soepballetjes_2^SS
Palmoliezeep_4 uHn6©
Mentos 3 «*« <

Knackebröd^if„re pak<

AH-Rookworstz o £ „. I?9

Bij f 10.- aan gemengde boodschappen

GRATIS

vacuum-ierpakt

--^ HET ORIGINELE -.

Bonanza-spel
Dit boeiende spel (formaat 60x43 cm) speelt

zich af op- het landgoed van de Cartwrights, rond

de Ponderosa-hoeve. In kleuren gedrukt. Leuk
Yoor de kinderen, juist nu met al die vakantiedagen.

Ga er een halen in de AH-winkel. Haast u ! De
oplage is beperkt

Kom ook

naar Albert Heijn Maximum kwaliteit

Minimum prijs

Bloemenhuis

A. PAAP
Vondellaan 18 - Telel. 2953

ALLE SOORTEN BLOEMEN
EN KAMERPLANTEN.

Voor Uw bruids- en grafwerk.

Stelt U in verbinding en U
zult tevreden zijn.

Modern douchen
met

DOUCHE-FRIS
plastic flacon voor 25 baden
inclusief doseerspons . . f 3,65

Drogisterij-Parfumerie

Bouwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrlce.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

f.

töumph
INTERNATIONAL

Elasti VK extra
Ideaal korselet voor
zwaardere figuren. Extra
elastische versteviging,
zonder baleinen.
Maten 42-50. Cup B en C
In wit en zwart f 69,50

Htcu&OH Ste^aHce
Kostverlorenstraat 49

Telef. 4492
Dinsdags gesloten

Voor direct gevraagd:
(leerling of aank. smid
Smederij G. LOOS - Gasthuisplein 6, Tel. 3928

BEZOEKT

«. Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid I Sfeer I

De nieuwste speel-automaten

ICapwrfoH „fido?
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ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPING
and PRINTING

'% Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO „LION"

HALTESTRAAT 69 — ZANDVOORT
2 min. van het station
2 min. from the station

AGFA-COLOR GEVA-COLOR FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. Cinéfilms

Geopend van 9 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds

2 min. vom Bahnhof
2 min. de la Gare

0^' DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

Politiecommuniqué over de zaak Chapman
De hoofdinspekteur-korpschef van

de Gemeentepolitie, de heer J. D.
van Maris, zond ons onderstaand
perscommuniqué over de zaak
„Ohapman", met verzoek dit te wil-
len plaatsen, aan_welk verzoek wij
gaarne voldoen.
Commentaar op dit politie-com-

muniqué hopen wij in ons eerst-

volgend nummer te geven. Redactie.

1. In tegenstelling tot wat hier-
over in diverse kranten is vermeld,
heeft het al dan niet dragen van
een armband door Chapman voor
de politie geen enkele rol gespeeld.
De samenwerking tussen de N.A.V.,
de Politie en de andere instanties,

die bij de organisatie betrokken
zijn is steeds uitstekend.
Het toelaten van personen tot

bepaalde gedeelten van het circuit-

terrein, de controle op kaarten en
armbanden dus, behoort tot de taak
van de organiserende vereniging.
De politie heeft hiermede in prin-

cipe geen bemoeienis, maar kan
uiteraard door officials of contro-
leurs te hulp worden geroepen bij

moeilijkheden.
Een uitzondering wordt slechts

gemaakt voor enkele punten waar
de aanwezigheid van publiek de
veiligheid in gevaar zou brengen.
Met -name betreft dit de zgn.

veiligheidsstrook en het gedeelte

van de wedstrijdbaan, dat vóór de
pits is gelegen. Daar wordt door de
politie en officials gezamenlijk ge-
controleerd.
Eén van de meest gevaarlijke

momenten is de start. Het is dan
ook aan iedereen verboden zich

tijdens de start op de wedstrijdbaan
te bevinden, onverschillig van welke
kaart of armband men is voorzien.
Ook het politiepersoneel heeft op-

dracht op het laatste moment achter
de beschermende strobalen te gaan.

De enige man, die zich tijdens de
start nog op de baan bevindt, is de
starter, in dit geval wedstrijdleider
van Haaren.

2. Vlak vóór de start van de
Grand Prix bevonden zich op de
wedstrijdbaan, bij de op ongeveer
50- meter van de startstreep staande
race-auto's, waarvan de motoren
reeds gestart waren, nog vele per-
sonen. Terwijl officials en politie

bezig waren iedereen achter de stro-

balen te verwijzen werd door de
wedstrijdleiding aan de Korpschef
van Gemeentepolitie en de aldaar
met de directe leiding belaste

adjudont H. Sandbergen van de
gemeentepolitie Zandvoort enige

malen verzocht vooral te willen
zorgen dat de racebaan volkomen
vrij werd gemaakt.
Ongeveer 2 minuten vóór de start

was de baan vrijwel schoon, op
officials en politie na, die zich nu
ook naar de strobalen begaven. Op
dat moment liep een man de baan
op in de richting van de pits. Een
hoofdagent van de res. gemeente-
politie Zandvoort stak onmiddellijk
zijn arm uit en gebaarde die man
achter de strobalen te gaan

3. Het is de politie niet toegestaan
haar lezing te geven over wat toen

gebeurde en evenmin over wat ge-
tuigen hierover verklaard hebben,
aangezien deze kwestie thans bij de
Rechter-Commissaris in onderzoek
is. Slechts kan gezegd worden dat
de hoofdagent van deze man een
slag ontving, die zo hard aankwam
dat hij een bloedende verwonding
aan zijn gezicht opliep en dat zijn

uniformpet afviel. De bewuste man,
Colin Chapman, manager van Lo-
tus, rende daarna over de wedstrijd-
baan in de -richting van de Pits.

Verschillende politieambtenaren
die het voorgevallene gezien hadden
trachtten hem te grijpen, maar hij

wist hen te ontwijken Door één van
de politieambtenaren werd hij ten
val gebracht, maar hij was zo snel
weer overeind dat hij niet gegrepen
kon worden.

4. Direct na de start heeft de
betrokken hoofdagent op de com-
mandopost van de politie op het
circuit verslag over het voorval uit-

gebracht aan de Korpschef, waarna
ook enkele anderen die er getuige
van waren geweest, zijn gehoord.

Toen uit deze verklaringen kwam
vast te staan dat Chapman verdacht
kon worden van mishandeling is,

om objectiviteitsredenen, de recher-
che ontboden die terstond, tijdens de
wedstrijd, de aangifte van de hoofd-
agent en diverse getuigenverklarin-
gen, zowel van politieambtenaren
als van anderen, opnam.
Aan de wedstrijdleider is daarop

meegedeeld dat tegen Chapman
proces-verbaal zou worden opge-
maakt. De burgemeester van Zand-
voort en een Officier van Justitie

van het Haarlemse Parket, die op
het terrein aanwezig waren, zijn van
het gebeurde eveneens op de hoogte
gebracht.

5. Naar de mening van de politie

zou het bijzonder ontactisch geweest
zijn tijdens de race Chapman voor
een verhoor op de politiepost te

halen. Er bestond geen enkele reden
om te veronderstellen dat hij de
baan voortijdig zou verlaten of cm
andere redenen niet gehoord zou
kunnen worden.
Derhalve werd aan de brigadier-

recherohcur die het onderzoek ver-
richtte, opgedragen Ohapman pas na
afloop, nadat de huldiging van de
winnaar achter de rug was, te ver-
horen.

6. Enige tijd na de race, toen het
publiek de tribune al had verlaten,

is de brigadier, die in burger ge-
kleed was, alleen naar de Lotuspit
gegaan waar Chapman zich bevond.
Hij maakte zich bekend als politie-

ambtenaar en toonde zijn legitima-

tiebewijs, waarop hij Chapman in

het Engels verzocht mee te gaan
naar de politiepost om over het
voorgevallene gehoord te worden.
Chapman weigerde dit. Overeen-
komstig zijn opdracht meldde de
brigadier dit aan zijn korpschef die

zich daarop, samen met de brigadier
naar de Lotuspit begaf.
Buiten de pit, op de wedstrijd-

baan, stonden diverse personen, vnl.

personeel van Lotus. Chapman zat

op de balie die aan de baanzijde
in de pits is aangebracht. In de 'pit

zelf bevond zich niemand.
Teneinde zo onopvallend mogelijk

met Chapman te spreken begaven
beide politieambtenaren zich in de
pit. De Hoofdinspecteur tikte Chap-
man op de schouder en toen deze
omkeek deelde hij hem in het En-
gels mede dat hij de korpschef was
(hij was in uniform gekleed) en ver-
zocht hem mee te gaan opdat zijn

verklaring over het voorgevallene
kon worden opgenomen. Chapman
weigerde dit kortaf.
Daarna is hem enkele malen ver-

zocht mee te gaan, waarbij hem is

meegedeeld dat proces-verbaal tegen
hem zou worden opgemaakt. Chap-
man bleef echter weigeren. Ten-
slotte is hem gezegd dat hij, als hij

bleef weigeren, zou worden aange-
houden en dat hij dan mee moest.
Toen hij desondanks opnieuw wei-
gerde heeft de Hoofdinspecteur hem
gezegd dat hij nu werd aangehouden
en hem gelast om mee te gaan.
Tegelijk werd Ohapman door beide
politieambtenaren bij zijn arm ge-
pakt. Hij rukle om los te komen,
waarna onmiddellijk buiten de pit

staande personen hem vast grepen
en trachtten hem naar buiten te
trekken. Tegelijkertijd klommen en-
kele monteurs van Lotus de pit bin-
nen en vielen de politie aan. In de
pit ontstond daardoor een vecht-
partij. Chapman werd uit de handen
van de politieambtenaren gerukt en
holde naar het tijdwaarnemershuis.

7. In het tijdwaarnemershuis heeft
het bestuur van de N.A.V. getracht
te bemiddelen. Tenslotte stelde de
wedstrijdleider, de heer Van Haaren,
zich er garant voor dat Chapman na
enige tijd op het politiebureau te

Zandvoort zou verschijnen. Chapman
beloofde met Van Haaren mee te

komen.
Deze garantie van Van Haaren is

tenslotte geaccepteerd. Afgesproken
werd ("at Chapman te 19.30 uur aan-
wezig zou zijn.

8. Daar het hier een misdrijf be-
trof waarvoor voorlopige hechtenis
is toegelaten, is door de Hoofd-
inspecteur, overeenkomstig de be-
staande voorschriften, onmiddellijk
contact opgenomen met de Officier

van Justitie te Haarlem, Mr. G.W.F;
v.d. Valk Bouman.
Deze droeg op Chapman aan het

Bureau van Politie aan te houden
en de volgende dag voor te ge-
leiden.

9. Te 19.30 uur waren de heren
Van Haaren en Berk (N.A.V.) op
het bureau aanwezig. Nadat door
hen tweemaal telefonisch met
Chapman was gesproken verscheen
deze te omstreeks 20.15 uur, in ge-
zelschap van de directeur van BRM.
Genoemde heren hebben het verhoor
van Chapman bijgewoond. Daarna
is Chapman in verzekering gesteld.

Op maandag 19 juli, is hij aan de
Officier van Justitie voorgeleid.

10. De Hoofdinspecteur wenst met
nadruk te verklaren dat de betrok-
ken hoofdagent correct is opgetre-
den en zijn instructies stipt heeft
uitgevoerd.
Hoezeer hij het ook betreurt dat

deze zaak tot een dergelijke ge-

ruchtmakende affaire is uitgegroeid,
kan hij slechts de verzekering geven
dat de Zandvoortse politie door zal

gaan met op te treden tegen dege-
nen die een misdrijf begaan, onver-
schillig wie de dader is.

STRANDWACHT-DIPLOMA
In het Gemeenschapshuis te Zand-

voort werden de theoretische exa-
mens voor het Strandwacht-diploma
A ên B afgenomen. Hiervoor slaag-
den de volgende leden van de Zand-
voortse reddingsbrigade: T. van den
Bos, A. H. Brokmeier, Chr. van der
Mij e, G. W. Bookelman, G. van
Duijn, P. de Jong, H. van Konings-
bruggen, K. J. van der Mij e en J.

Diependaal.

Voorts slaagden drie leder, van de
Amsterdamse, drie van de Haarlem-
se en vijf van dè Heemsteedse Red-
dingsbrigade. Op zaterdag 29 augus-
tus zal in IJmuiden het praktisch
gedeelte van dit examen worden af-
genomen.

COLLECTE Z. R. B.

De Zandvoortse reddingsbrigade
heeft de drukte op het strand, die

j.1. zondag heerste benut voor het
houden van een collecte onder de
strandbezoekers ter versteviging van
de kas ten behoeve van het aan-
schaffen van nieuw reddingsmate-
riaal. Een bedrag van ƒ 957,— werd
hiervan het resultaat.

Ingezonden
Buiten verantwoording der redactie.

Woolmer Green, 8 juli 1965
Geachte Redactie,
In Engeland logerend krijg ik ook

het Zandvoorts Nieuwsblad, en las

in het nummer van 25 juni een
klacht over het postkantoor.
Mag ik deze inzendster eens vertel-
len hoe het hier gaat:

Mijn dochter woont in Woolmer
Green en gaan wij met de bus naar
Stevenace wat een mooie plaats is.

Met mooie winkels, en ook een mooi
groot postkantoor, (gelijkvloers) dus
geen trappen. Er zijn daar ook 5 lo-

ketten en er worden er ook drie ge-
bruikt. Maar de kinderwagens, staan
met kind buiten, en de kinderen die

binnen zijn staan rustig te wachten
tot hun moeders of vaders klaar zijn

Nu zeg ik hoe komt dat? Ligt dit

aan de aard- of aan de opvoeding?
Ook in de warenhuizen komen geen
kinderwagens.
Dankend voor de plaats ruimte.

Mevr. E. v.d. Bos
32 Wiokfield Close - (Herts)

Woolmer Green
Knebworth - Engeland.

's Lands wijs, 's lands eer. In En-
geland eten ze 's morgens ham and
eggs, doen wij toch óók niet? En de
flegmatieke Engelsman en vrouw
zijn eenmaal anders dan de nuchtere
doch gauw in hun wiek geschoten
en vrij vlug ontevreden te maken
Hollanders.

Overigens vonden wij het moderne
sprookje van Mevr. B.-K. zo gek nog
niet en zeker niet de vorm, waarin
zij het ons opdiste. Red.
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Het interieur van de nieuwe synagoge aan de Verlengde Haltestraat 75, die vorige week
woensdag officieel in gebruik werd gesteld. (Cliché welwillend afgestaan door Haarl.Dagbl.).

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Jan Jaap, z. van C. Zwaag
en M. C. de Boer.

Ondertrouwd:
H.A. Ipenburg un M.E.L. Pauwels.
R. Kooijmans en O. Braun.
R.F.W. van Oordl en M.M. Jones.
W.J.M.A. Patornotte en R.M.S.A.
Frömling.

Overleden: Jacobus F. Buys, 85 jaar,
geh. mot G. F.'iber (wonende te
Bloemcndaal). Jan A. Stevens, 54
jaar, geh. m. C. M. van Hemert
(wonende te Haarlem)

AGENDA RAADSVERGADERING
dinsdag 27 juli n.m. 8 uur.
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Eervol ontslag aan de heer

A. A. Cense, directeur der Ge-
meentebedrijven.

4. Voorstel inzake een verzoek van
mevrouw H. Hendriks-Terol om
toestemming tot de verkoop van
patates-frites in haar strand-
tent. In de raadsvergadering
van 22 juni-j.1. hebben de stem-
men over dit voorstel gestaakt,
zodat het nemen van een be-
sluit tot een volgende vergade-
ring moest worden uitgesteld.
(Art. 58 gemeentewet).

5. Voorstel om te bepalen, dat een
herziening vn het geldende
uitbreidingsplan-in-hoofdzaak
en van de geldende uitbrei-
dingsplannen-in-onderdelen
wordt voorbereid.

6. Verkoop van grond in het ge-
bied voor ambachtelijke bedrij-
ven aan F. Molenaar, alhier.

7. Verhoging watertarieven met 5
cent per m3.

8. Aanschaffing van "een motor-
gazonmaaier.

9. Stichting van een openbare
school voor g.l.o. in het uit-
breidingsplan „Noord-Oost".

10. Verbetering speelterrein bij de
Hannie Schaftschool.

11. Sanering van de riolering.

12.. Overname en verkoop van
grond Celsiusstraat-Noorder-
duinweg (woningbouwver. „Een-
dracht Maakt Macht").

13. Beschikbaarstelling van een
krediet t.b.v. zwemonderricht
aan de leerlingen van het 5e en
6e leerjaar van de openbare en
bijzondere scholen voor gewoon
lager onderwijs.

14. Wijziging gemeentebegroting
voor 1965.

15. Verstrekking van een geld-
lening van ƒ 100.000,— aan de
woningbouwvereniging ,E.M.M.'
t.b.v. de bouw van garages.

16. Rondvraag.

DIRECTEUR ZANDVOORTSE
BEDRIJVEN MET PENSIOEN
De directeur van de Zandvoortse

gemeentebedrijven, de heer A. A.
Cense, zal op 17 september a.s. de
pensioengerechtigde leeftijd hebben
bereikt. In verband daarmede heeft
hij het gemeentebestuur gevraagd
hem met ingang van 1 oktober a.s.

ontslag uit de gemeentedienst te

verlenen. B. en W. stollen de raads-
leden voor, do heer Cense, die reeds
van 1 juni 1928 als directeur van
de Zandvoortse bedrijven optreedt,

dit ontslag eervol te verlenen onder
dankzegging voor de uitnemende
diensten die hij al die jaren aan de
gemeente bewees.

DANK VAN BEJAARDEN
De gehandicapte Zandvoortse be-

jaarden, die enkele weken geleden
een bezoek brachten aan de tele-

visie-uitzending „Piste" in Hillegom,
hebben mij verzocht, hun dank over
te brengen aan allen, die deze tocht
mogelijk maakten en er hulp aan
verleenden. Inzonderheid de heer M.
Cerni, die de toegangsbewijzen ver-
strekte en voorts aan mejuffrouw
Elly, onderwijzeres aan de Wilhel-
minaschool, die de gehele organi-
satie voorbereidde en leidde, de
heer H. Sandbergen van de Zand-
voortse politie, leden van het Zand-
voortse Rode Kruis, Zuster S. M.
de Wilde, die assistentie verleenden
bij het vervoer, en alle anderen, die

deze avond voor hen onvergetelijk

hebben gemaakt. Wat hebben zij er-

van genoten'.

WEER JOEGOSLAVEN
BIJ PETROVITCH
Het verheugt ons bijzonder te

kunnen mededelen, dat met ingang
van maandag a.s. van 9 uur des

avonds af, in bar-bodega Petrovitch
aan de Kerkstraat No. 10 weer een
Joegoslavisch ensemble te zien en
te beluisteren zal zijn,

Het is de Familija Stojanovitch,

een ensemble van 6 personen, dat

U bijzonder zal boeien.

Wij schreven onlangs reeds, dat

het te hopen zou zijn, dat de heer
Petrovitch erin zou slagen, opnieuw
Joegoslaven naar zijn bedrijf te

brengen, omdat het optreden van
het eerste ensemble een zeer groot

succes werd. Welnu, daarin is hij

geslaagd en het ziet er naar uit, dat

het komende ensemble tot eind
augustus elke maandagavond zal

optreden. Wij raden U ten zeerste

aan, het te gaan zien en beluisteren.

COMMISSIE VAN OVERLEG
In de laatstgehouden bijeenkomst

van de Commissie van Overleg
N.V.V. - C.N.V. - N.K.V. in het
Parochiehuis, alhier, sprak de heer
J.C.M. v. Erjck, adj .-directeur van de
gemeentelijke sociale dienst, over de
praktijk van de Algemene Bijstands-

wet. In het bijzonder lichtte hij toe

de invulling en de behandeling van
het formulier voor de aanvraag om
bijstand. Er ontspon zich een leven-
dige discussie. Besloten werd in de
maand augustus niet te vergaderen.

-J
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C#|JIEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAARï
Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4" motor, afgeleid van

de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt

nóg meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit.
(^2%oïéc^

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.

Sft^eide^slé^ftfi^sUuU
voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

Tevens Uw adres voor Uw

Toiletartikelen
zoals zepen, shampo's, lipsticks, nagellakken,
Afler Shave's, Eau de Colognes en parfums.

Ook een reeks

Zonnebrandartilcelen
in verschillende merken, zoals Nivea, Hamol,
Piz Buin, Tan-make up enz. enz.

Ziet de etalages!

VLEESHOUWER!!

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreciame aan

Runderlappen
750 gr. voor f 3,98
VOOR DE BOXERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst

200 gr. Haagse leverworst

250 gs. Gelderse gekookte worst . . .

95 et.

f 0,98

ƒ 0,75

95 et.

Een prachtig bedrijf

Maandag- j.I. is in de Haltestraat
no. 18 geopend het rijwiel en brom-
fietsbedrij f van de firma Jac. Ver-
steege en Zonen, een zaak, die door
haar prachtige opzet grote aandacht
heeft getrokken zowel van het pu-
bliek als van de Zandvoorlse mid-
denstand.

Het is wel bijzonder spijtig, dat de
heer Jac. Versteege, de grondlegger
van het bedrijf, die vier jaar gele-

den overleed, doze uitbouw en for-

midabele groei van zijn zaak niet

meer heeft mogen meemaken. Dit

geluk was wel beschoren aan zijn

echtgenote, die deze opening bij-

woonde en daarop terecht niet wei-
nig trots was. Begonnen met een
eenvoudige rijwielzaak in de Pak-
veldstraat no. 21 ging de heer Ver-
steege met z'n tijd mee. Toen de
bromfietsen meer en meer in trek

kwamen, werd de handel daarin aan
het bedrijf toegevoegd en al spoedig
met groot succes. Zijn drie zoons
bekwaamden zich in het motor-,
bromfiets-, rijwiel- en autovak en
waren daardoor in staat na de dood
van hun vader zijn zaak voort te

zetten. Van toen sf ontwikkelde zich

de zaak met formidabele snelheid.

Men ging zich toeleggen op de ver-
koop van auto's en motoren en al

spoedig bleek do garase-ruimte in

de Pakveldstraat te klein, óók toen

een smeer-station en benzinepomp
werden bijgebouwd. Naast de be-
staande winkel werd een extra
showroom ingericht, doch ook deze
bleek al spoedig te klein. Daarom
werd uitgezien naar een geschikt
pand in het centrum om de auto-af-
deling te kunnen scheiden van de
rijwiel-motor en bromfietshandel.
Toen men de hand kon leggen op
het pand Haltestraat 18, aarzelde
men geen ogenblik, want hier deed
zich een unieke gelegenheid voor,

om een reeds lang gekoesterde wens
in vervulling te doen gaan. De kleine

onaanzienlijke winkel werd ver-
bouwd tot een modern, groot en
voornaam pand, één der fraaiste, zo
niet het mooiste winkelpand, dat
onze Haltestraat thans bezit, waar-
boven een ruim woonhuis werd ge-
bouwd voor een van de eigenaren
van de zaak en dat inet zijn geheel
glazen voorpui een onbelemmerd
uitzicht biedt op de show- en win-
kelruimte. De keuze die men er

biedt is enorm. Alle meest gangbare
merken rijwielen en . bromfietsen
zijn aan scharnierende rekken op
overzichtelijke wijze geëxposeerd en
ook de vele accessoires zijn op aan-
trekkelijke wijze opgesteld.

Achter deze show en verkoopruimte
bevindt zich dan nog een modern
ingerichte reparatie-afdeling, uit-

sluitend voor bromfietsen en rijwie-
len, daar de auto-afdeling, waar men
met de verkoop van de N.S.U.-Prinz
grote successen boekt, inclusief de
garage-afdeling in de Pakveldstraat
21 gevestigd blijft.

Wij hebben voor de ondernemings-
geest van deze jonge firmanten, die
in grote harmonie en prettige onder-
linge verstandhouding dit bedrijf op
deze wijze wisten uit te bouwen, de
grootste bewondering. Zq deinsden
voor geen enkele moeilijkheid terug
en durfden, het risico van deze uit-

bouw aan. De zeer vele bloemstuk-
ken en geschenken, (in totaal onge-
veer honderd) getuigden wel van het
grote medeleven, by de opening van
deze nieuwe onderneming. Wij twij-
felen er geen ogenblik aan, dat ver-
der succes voor deze ondernemende
jongelui gewaarborgd is, nu zij een
zaak openden, die niet alleen een
glorie is voor de Haltestraat, maar
tevens een bewijs dat de Zandvoort-
se Middenstand springlevend is.

By de verdere ontwikkeling wensen
wij het drietal energieke zakenlieden
onder Gods Zegen in dit bedrijf het
succes toe, dat zij zeker verdienen.

DAMES, DOET NIET ALLEEN UW VOORDEEL MET ONZE
AANTREKKELIJKE PRIJZEN, MAAR OOK MET ONZE AAN-
TREKKELIJKE GELEGENHEID TOT PARKEREN, DAT BIJ

ONS GEEN MOEILIJKHEDEN BIEDT!

Slagerij

HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. ƒ 3,25

500 GRAM RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,75

500 GRAM ROSBIEF v.a. ƒ 4,50

150 gram Ham
150 gram Pekelvlees
150 gram Gel. Lever

ƒ0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ0,68
ƒ0,98 250 gram gek. Worst ƒ0,95
ƒ 0,98 250 gram Leverworst ƒ 0,80

.

W« leveren XJ gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

POLITD3-MIDGETGOLF-
WEDSTRIJDEN
Op de midgetgolfbaan aan de Von-
dellaan werden de finales om het
kampioenschap midgetgolf der
Zandvoortse Politie Sportvereniging
gespeeld. De 10 finalisten, n.1. 5 da-
mes en 5 heren, waren aangewezen
op grond van hun prestaties in de
voorrondes.

Bij de dames werd mevr. Jansen
eerste met 53 pnt, terwijl mevr.
Glasbergen en mej. Terol elk met
59 pnt. de tweede plaats bezetten.

Een beslissingsronde op 3 banen le-

verde mevr. Glasbergen de tweede
prijs op. De overige uitslagen waren
mevr. Methorst 66 en mej. van Looi]

70 punten.

De strijd om het kampioenschap
bij de heren was bijzonder spannend
daar Pols en Barmentlo beiden hun
ronde beëindigden met 47 punten.
Beide heren bonden opnieuw de
strijd aan, waarbij Pols deze op baan
2 in zijn voordeel wist te beslissen

en zodoende de kampioensbeker in

ontvangst kon nemen. Als 3e plaat-

ste zich van Looij met 57 pnt. Glas-
bergen en Jansen eindigden met res.

61 en 67 pnt. op de 4e en 5e plaats.

ONTHULLING BEELDHOUW-
WERKEN EN EXPOSITIE

Op woensdag 28 juli a.s., 's avonds
om half acht, zal door de burge-
meester van Zandvoort, Mr. H. M.
van Fenema, opnieuw een tweetal
beeldhouwwerken worden onthuld,
vervaardigd door mevrouw Loeki
Metz te Rotterdam en mevrouw A.
Koning-de Jong te Amsterdam.
Deze beelden zullen respectievelijk

een plaats verkrijgen aan de Pa-
trijzenstraat en aan de Fazanten-
straat. Zoals bekend had het vorig
jaar omstreeks deze tijd reeds de
onthulling plaats van een vijftal

andere eveneens in opdracht van de
gemeente gemaakte beelden, zodat
nu dus de tweede phase wordt af-
gesloten in de kunstzinnige ver-
fraaiing van het dorpsbeeld.
In aansluiting op deze plechtig-

heid zal dezelfde avond om 8 uur
in het Gemeenschapshuis, alhier, in

tegenwoordigheid van genodigden,
de offciële opening plaatsvinden van
een aldaar ingerichte expositie van
beeldende kunsten, waaraan mede-
werking wordt verleend door vijf

vrouwelijke kunstenars, t.w. mevr.
Beerthuis-Roos, Ruth Brouwer en
Jorien de Kruiff van Dorssen, allen
beeldhouwster en wonende te Am-
sterdam en mevrouw Emmy Joos-
ten-Eerdmans, schilderes te Soest
en Sonja Toebes, schilderes te
Bruinisse. De openingsplechtigheid
wordt verricht door de wethouder
van culturele zaken van Zandvoort,
mevrouw C. Stemler-Tjaden.

Deze tentoonstelling, die werd
voorbereid door de tentoonstellings-
dienst van de Culturele Raad Nrd.-
Holland en de gemeentelijke con-
taclcommissie culturele belangen,
werd ingericht door de heer G. W.
in 't Hout, verbonden aan genoemde
tentoonstellingsdienst en de heer
L. J. Linson, stadsarchitect te

Amersfoort.

Zij zal vanaf donderdag 29 juli

toegankelijk zijn voor het publiek.
De expositie duurt tot en met zater-
dag 14 augustus a.s. De openings-
tijden zijn: 's middacs van 2-4 uur
en s avonds van- 8-10 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt ƒ0,50 per per-
soon.

HET KERKELIJK LEVEN IN OORLOGSTIJD

Van vele zijden heeft men er mij
op gewezen, dat mijn onlangs beslo-
ten serie artikelen over Zandvoort
tydens de bezetting, niet geheel
compleet was, omdat daarin niet
werd gesproken over het reilen en
zeilen van het kerkelijk leven in
Zandvoort in deze oorlogstijd. Men
heeft mij gevraagd, of ik de serie
nog niet zou kunnen aanvullen en
omdat mij gebleken is, dat zeer ve-
len deze artikelenreeks bewaren en
er erg veel prijs op stellen, voldoe
ik gaarne aan de verzoeken, om - zij

het dan ook wat Iaat - hierover nog
het een en ander mee te delen.
De gegevens hierover verkreeg ik

voor een deel uit eigen waarneming,
voor een ander deel uit hetgeen wij-
len Ds. J. van der Mij e daarover
indertyd mededeelde en daarover
schreef in het Zandvoorts Nieuws-
blad van 4 mei 1955. Gaarne laat ik
een en ander hieronder nogmaals
volgen.

Wat dit kerkelijk leven in onze ge-
meente betreft, scheen het aanvan-
kelijk, alsof alles erg meeviel. De
„bedienaren van de godsdienst", tot

,de rabbi toe, werden ongemoeid ge-
laten, de godsdienstoefeningen von-
den ongehinderd plaats, catechisaties
congregaties, onderwijs en vereni-
gingsleven verliepen, na de korte
onderbreking tijdens de oorlogsda-
gen .weer „normaal".
De rust duurde echter kort. Het

eerste symptoom van een veran-
derde geestesgesteldheid kon in ons
dorp worden geconstateerd in de
naoht van 13 op 14 augustus 1940,

toen „door onopgehelderde oorzaak"
de synagoge aan de Dr. Mezger-
straat werd opgeblazen. De eerste
daad tegen de gehate Joden was
verricht.

Echter, ook onz R. Katholieke
dorpsgenoten kregen weldra het
bewijs dat .het nationaal-socialisme
hen onverholen antipathiek was,
toen, in de nacht (alweer in de nacht
het verhaal wordt eentonig) van 11
op 12 september 1940 de handen van
het Christus beeld in de tuin van
Huize „Sterre der Zee" worden af-

geslagen. Het feit dat deze dingen
bij nacht gebeurden vergemakke-
lijkte overigens wèl het antwoord op
de vraag wie tot zoiets in staat
mocht worden geacht, 't Was immers
maar een zeer beperkte categorie,

die zioh tijdens de „Sperr"-uren op
straat mocht bevinden.

Genoeg echter hierover. Nog-
maals: het ligt niet in de bedoeling
hier in. extenso melding te maken
van fata en data. Wij signaleren
slechts hier en daar een enkel
symptoom, 'n Symptoom -van de
strijd der geesten, welke ook in
onze plaats is gestreden, óók op
kerkelijk terrein. Het is goed
daarbij in het oog te houden dat wij

deze strijd ook niet anders dan
symptomatisch kunnen kenschetsen.
Immers, tot een openlijke, volledige
kerkvervolging is het niet gekomen

Enerzijds: omdat het nazisme deze
openlijke strijd met de Kerk niet

aandurfde in tijd van oorlog. Ander-
zijds (en ook dit zij hier erkend):
omdat lang niet alle volgelingen
van het nationaal-socialisme zich

pertinent tegen kerk en godsdienst
verklaarden. Toen, om een enkel
voorbeeld te noemen, tijdens de
evacuatie, in de Hervormde en
Gereformeerde kerken van tijd tot

tijd predikanten „van elders" moes-
ten voorgaan, werd hen een z.g.

„Ausweis", om de gemeente Zand-
voort te mogen betreden, nooit ge-
weigerd. Ook een tweetal Zusters-
onderwijzeressen van Huize „Sterre
der Zee", geëvacueerd naar Aerden-
hout, ontvingen de gelegenheid hier
in Zandvoort het onderwijs voort te

zetten. Veel hing hierbij af van de
persoonlijke instelling van de mili-

taire autoriteit, welke over dergelij-

ke aanvragen had te beslissen.

Dit alles neemt echter niet weg
dat het karakter van de anti-these

tussen nazisme en godsdienst steeds
scherper werd omlijnd. Daarvan
spreken de vele synodale en herder-

lijke boodschappen welke van de
kansels werden voorgelezen en
waarvan de voorlezing, met name
ook in de R.K. Kerk in onze plaats
aanleiding werd tot vrij heftige
incidenten. Jeugd- en verenigings-
leven werd ontkracht, jonge" mensen
werden, door maatregelen van
„Arbeitseinsatz" en razzia's, prac-
tisch tot vogel-vrijen verklaard en
de maatregelen togen de Joden
begonnen hoe langer hoe meer het
karakter van een volledige Joden-
vervolging aan te nemen, waarin ze
tenslotte dan ook eindigden. Tegen
dit alles ^protesteerden kerkelijke
vergaderingen en gezagsdragers^ Zij

aarzelden niet, deze „ont-mense-
lijking" van alle menselijke waarr
den te signaleren en te veroordelen.

Ook in Zandvoort .werden de
gevolgen van de maatregelen" van
de bezetter weldra merkbaar. De
Joodse gemeente werd eerst „afge-
voerd" naar Amsterdam, vervol-
gens naar Westerbork en wie
zijn teruggekeerd? Of, om een
ander voorbeeld te noemen: de
heer J. W. van Zeijl, leider van de
Zandvoortse afdeling van de Chris-
ten-Gemeenschapsbond, werd ge-
dwongen binnen tweemaal 24 uur
Zandvoort te verlaten, wegens „on-
gewenste activiteit op godsdienstig
„gebied", met name van mevrouw
Van Zeijl, waarbij aan dit echtpaar
werd verboden naar Zandvoort
terug te keren.

En verder, om nog enkele zuiver
„stoffelijke" zaken te noemen: in
de toren zowel van de R.K." als van
de Hervormde Kerk werden spring-
ladingen aangebracht. Gelukkig zijn
ze niet gebruikt. Het terrein rond-
om de Gereformeerde Kerk aah.de
Julianaweg werd tot mrjnengebied
verklaard. Overigens dankt deze
kerk het daaraan dat na de oorlog
het interieur van haar gebouw nog
onbeschadigd was; geen enkele
kerkbank was in een of ander
noodkacheltje opgestookt. Vanuit
het kerkgebouw der Hervormde
Kerk werd de grafkapel wegge-
sloopt, waardoor de diensten in dat
gebouw moesten worden stopgezet
en de gemeente verhuisde naar de
nieuwe consistorie. En ook Zand-
voort ontkwam niet aan de vorde-
ring der Kerkklokken. Toen de
zware klokken van de R.K. Kerk
vóór het kerkgebouw klaarstonden
om te worden weggevoerd, schreef
iemand erop: „Al wie met Gods
klokken schiet, die wint vast de
oorlog niet".

Het is een profetie gebleken. En
velen van ons herinneren zich nog
de ontroerende dienst in de Herv.
kerk, op een stormachtige woens-
dagavond, waarin nu wijlen Ds.
Tromp een bewogen maar ook be-
moedigend, woord sprak over het
opschrift op het eeuwenoude dorps-
klokje, dat óók de grote -reis-moest
aanvaarden: „Jezus is mij de naam
gegeven".

(Wordt vervolgd).

GESLAAGD
Van de Openbare U.L.O.-school, de
Wim Gertenbachschool, "slaagden te
Haarlem voor het M.U.L.O.-diploma:
Joop Riemersma; Corrie Leen; Ber-
nard Eertink; Don Hofstra; Jan
Geirits; Rob Grosze Nipper;" Corrie
Molenaar; Jaap Kraaijenoord; Fred
Heuft; Henk Soholz; Eveline Kemp;
Joop Hendriks; Ron Blom; Bob
Bastiaan; Pieter Terol; Bert Sluij-
ter; Jaap Schweinsbergen; Roelie
v.d. Werff; Dolf Zuidam; Ankie v.d.

Sluisdam; Emmie v. Brero; André
de Grebber; Roy Boeré; Tom Dam-
man; Rens Dubbelt; Kees Groot;
Frank Miohalides; Hans Nooy; Rob
Goos; Lilian Williams; Frits Otten-
bros; Johan Zwemmer; Kees An-
driesse; Flip v.d. Sluijs; Stephen
Weiier; Hans Derksen; Joke Bol;
Lenie Schuiten; Nellie van Dongen;
Sylvia Boddé. Afgewezen: 7 kandi-
daten. Aan alle geslaagden onze
hartelijke gelukwensen.
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Langs de vloedlijn

Veel mensen zijn als eieren,

te vol van zichzelf om iets

anders te bevatten.

Josh Billings (1818-1885)

1965: Slag bij Zandvoort

Politie-burgerij

Het is een merkwaardig verschijn-
sel die grote bijval van het publiek
wanneer in een of ander verband
de politie niet wordt geloofd en
geprezen. Ik heb nog nooit zoveel
bewijzen van meeleven en instem-
ming ontvangen als op mijn artikel

van vorige week „De heren worden
bedankt". Dit heeft mij enigszins
verbaasd, omdat ik meende, deze
zaak geheel objectief te hebben be-
zien „zonder aanziens des persoons".
Dat ik daarbij niet aan de kant van
de politie kon staan, heeft blijkbaar
het publiek veel goed gedaan, hoe-
wel het in 't geheel mijn opzet niet

was, in deze naar de mond van dit

publiek te praten. "Welnu, deze
achteraf bezien verklaarbare reac-
tie zij dan zo, hoewel ik nogmaals
wil verklaren, deze niet te hebben
willen uitlokken. Gelukkig maar
dat wij onder ons democratisch
staatsbestel, waaraan overigens ook
nog wel een. en ander mankeert -

nog in staat zijn, óók in 't openbaar
met de politionele mening te mogen
verschillen.

Een van de merkwaardigste re-

acties, die ik per brief ontving, en
mijns inziens een der meest veel-

zeggende reacties wil ik U niet

onthouden. Iemand schreef mij het
volgende:

„De heren worden bedankt" is

een artikel, dat niet alleen mij,

maar ook vele mensen, die ik het
stuk heb laten lezen, uit het hart is

gegrepen. Persoonlijk ben ik van
mening dat U de verschillende fa-

cetten die aan deze zaak zitten, op
de juiste wijze hebt belicht. Er is

geen franje bij van verkeerde sen-
timentaliteit, het is de correcte

zienswijze van de mede-burger, die

terecht wel eens mag vaststellen,

"dat de politie hier ~ een zaak Ver-
knoeid heeft. In dit verband zou
ik in het algemeen willen opmer-
ken, dat de politie zich al jaren

lang tot een aparte groep heeft ver-
heven. Kritiek op haar beleid be-
hoort tot de meest grote uitzonde-
ringen en het is bij nog grotere
uitzondering mogelijk, dat de poli-

tie ongelijk bekent. Er is tussen
politie en burgerij een kloof ont-
staan die juist gebeurtenissen als

op het circuit ten nadele (bij voor-
baat) van de politie bestempelt.

Juridisch gezien zal de heer Chap-
man altijd ongelijk hebben. Maar
een enkele handeling van de politie

kan dikwijls tot gevolg hebben dat
een burger als reactie op een dus-
danige wijze reageert, dat hij een
misdrijf pleegt. Wij zijn voor be-
scherming van de politie tegenover
moordenaars enzovoort. Doch een
reserve-politieman is ook maar een
doodgewoon mens in onze ogen
(misschien niet in het oog van de
politie). En al is het voor ons een
heel begrijpelijke zaak, dat hij op
de vermelde wijze tegen de heer
Chapman is opgetreden, mag dit

geen vrijbrief worden voor de po-
litie. Deze gehele affaire kunnen
we bestempelen als een zeer onbe-
langrijke, onbenullige kwestie.

Indien we van de politie enig be-
grip zouden mogen verwachten, dan
zou men ook dienen in te zien dat
de omstandigheden van een ogen-
blik vaak tot een situatie kunnen
leiden die geen van beide partyen
gewild heeft. Maar het is de politie

die genoegdoening wenst op een
wijze, die wederom in geen verhou-
ding staat tot het feit, omdat het
feit op geen enkele wyze doelbe-
wust is gepleegd als bewijs van
minachting of verzet tégen de poli-
tie. Er worden wel eens dingen in
de doofpot gestopt uit overwegend
dienstbelang. Wö hebben daarvoor
begrip, maar zijn er niet veel gro-
tere en belangrijker zaken in bet
geding ten opzichte van Zandvoort,
dan het vermeende gekwetste
rechtsgevoel van een rescrve-polï-
tieman?

De mening van het publiek:
„For he's a jolly good fellow".

De mening van do politie:

„Hoedt U voor Chapman, want daar
krijg je 'n klap van".

De Raad bijeen
Belangrijke agenda werd
zeer vlug afgewerkt.

De Zandvoortse gemeenteraads-
leden toonden tijdens de gehouden
openbare vergadering, die dinsdag-
avond j.1. plaats had, weinig lust

tot praten. In minder dan een uur
werd de agenda, die verscheidene
belangrijke punten bevatte, afge-
werkt.
Of dit gebrek aan spraakzaam-

heid te wijten was aan een vakan-
tiestemming, of aan wrevel over een
tot nu toe bar slecht verlopen sei-

zoen, was echter niet vast te stellen.

Ingekomen stukken
Een binnengekomen verzoek van

enige bewoners van Koningstraat
en omgeving tot het treffen van
verkeersmaatregelen ter plaatse,

werd ter afdoening in handen ge-
steld van B. en W. nadat de heer
A. J. van der Moolen dit verzoek
met klem had ondersteund. De
voorzitter, Mr. H. M. van Fenema
verklaarde dat ook het college vol-

ledig van het gevaar claar ter plaat-

se is overtuigd en daarvoor volle

aandacht heeft.

Eervol ontslag

Op voorstel van het college ging

de ra'ad akkoord met het verlenen

YVullem zit op Majorca

'k Verrek van de kou!

Kan je niet 'n beetje beter

weer bestellen?

Nogmaals, de heer Chapman had
natuurlijk nooit terug mogen slaan.

Daarover zullen we het allemaal
wel eens zijn. De praktijk heeft

echter al uitgewezen dat van enige
opzet geen sprake kan zijn en ons
inziens is de gehele kwestie alleen

terug te brengen tot onbegrip bij de
politie. Ook de commentaren in alle

bladen liegen daar niet om!
Tot zover onze geachte briefschrij-

ver, die wij voor zijn spontane re-

acties hartelijk danken.
En tenslotte nog enkele opmer-

kingen over het communiqué van
onze korpschef van politie, dat wij

vorige week in ons blad afdrukten.
Ook onze korpschef dank ik harte-
lijk voor het weergeven van zijn

zienswijze, die veel verduidelijkt,

maar niet alles verklaard heeft.

Er blijven nog enkele vragen. In
de eerste plaats of hier, onder der-
gelijke omstandigheden van een
„misdrijf" moet worden gesproken.
Worden nozems, die tijdens relletjes

met de politie slaags raken óók
wegens „misdrijf" vervolgd? Als dit

laatste het geval is, zou ik daarmee
volkomen akkoord kunnen gaan.
Ten tweede vraag ik mij af, of het

noodzakelijk was, dat onze korps-
chef advies ging vragen bij de Of-
ficier van justitie hoe in deze verdev
moest worden gehandeld. Ik heb
hiernaar geïnformeerd in politie-

kringen in een andere gemeente en
daar vertelde men mij, dat de korps-
chef volkomen gemachtigd was,
deze' zaak zelf te beslissen. Indien
hij zulks gedaan had, zou de zaak
waarschijnlijk geheel anders en op
veel bevredigender wijze zijn opge-
lost.

Er zijn nog enkele andere omstan-
digheden in het communiqué, die
mij niet bevredigen, maar ik wil
daarop niet nader meer ingaan. Wel
was ik wat beduusd over het slot,

waarin de korpschef zegt: „dat hij

slechts de verzekering kan geven
dat de Zandvoortse politie door zal
gaan met op te treden tegen dege-
nen die een misdrijf begaan, onver-
schillig wie de dader ds". Dit lijkt

mij volkomen logisch en ik had van
de politie niet andez-s verwacht,
want daar is zij tenslotte toch voor?
Het gaat er alleen maar om, wat
onder misdrijf wordt verstaan, het
is een woord, dat mij maar steeds
doet denken aan dieven en moor-
denaars. K.

van eervol ontslag per 1 oktober
a.s. aan de Direkteur van de ge-
meentebedrijven, de heer A. A. Cen-
se op verzoek van laatstgenoemde,
zulks onder dankzegging voor de
uitnemende diensten, sedert 1 juni

i928 aan de gemeente bewezen. De
heer W. van der Werff namens de
fractie C.H./A.E., de heer L. Sok
namnes de V.V.D. en mevrouw A.
M. Mol-van Bellen namens de P.

v.d. A. betuigden hun hulde, voor
het bijzonder_.yerdienstelijke werk
door de heer Cense in' het belang
van de gemeente verricht, vroegen,
of er reeds een opvolger was be-
noemd en of er nog een officieel

afscheid zou volgen.
De voorzitter antwoordde, dat het

benoemen van een opvolger nog niet

in overweging is, omdat een nieuwe
wijze van administratie wordt over-
wogen en dat 'het officiële afscheid
nog nader met de betrokkene zal

worden geregeld.
Tevens werd op diens verzoek eer-

vol ontslag verleend aan de heer D.
J. Kuijper, met ingang van 1 sep-
tember a.s. als derde ambtenaar van
de Burgerlijke stand.

Geen Patates op het strand
De voorzitter bracht opnieuw het

verzoek van mevrouw H. Hendriks-
Terol, om in haar strandbedrijf pa-
tates-frites te mogen bakken en ver-
kopen, ter tafel. Over dit verzoek
staakten in de raadsvergadering van
22 juni j.1. de stemmen, zodat het
thans opnieuw moest worden be-
handeld. Nadat Mevrouw A. M. Mol-
van Bellen en de heren L. Sok en
J. Koning hierover nog even kort
het woord hadden gevoerd, bracht
de voorzitter het voorstel van de
heer W. van der Werff uit de ver-
gadering van 22 juni in stemming,
om dit verzoek - gelet op de uit-

(Doorlozen pagina 2).
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TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

HOTEL 80UWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

T.m. zaterdag 31 juli

iedere avond 8.30 uur:

Het Italiaanse ' sextet

i DANIL
•

Gedurende de maand
augustus, iedere avond 8.30 u.

Hot Italiaanse

Quarfetto Saferni
*

in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

T.m. 31 juli:

The Islanders
Danspaar

Van 30 juli t.m. 5 augustus:

Sagitto
Jongleur

Gardie Kay
Danseres

Van 1 t.m. 5 augustus:

Bernard Berat
Zanger - Cabaretier - Komiek

Daisy Janvier
Komiek - Danseres

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

V kunt toch ook rekenvn en

vvrevlijUcn !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mïts ffebraeht en gehaald bij

CHEM. WASSEKIJ on

KEYSER
KERKSTRAAT 2(i - TEL. 2G53

Ook voor stopp;i«c

Bodega Fetrovitch Kerkstraat

Maandag a.s. 9 uur

^oegoótavlóch enóemble

„^amilija. iStojanovitck"
(6 personen).

EEN FEEST VOOR OOG EN OQR.

W
o

2.

!.

Bodega. Petrovitch - Kerkstraat

Technisch Bureau FEENSTRA
Tel«f. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1965

48 cm. b«.eJd ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,-.-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ68,5».

PHILIPS " TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

/ 189,— ^<>-«öf ƒ S9,—

PHILIPS TBLBVISIBTOESIBLLEN uit voorraad leverbaar.
*

, Ziet do etalage!

Badhoid Het nieuwste hotel aan de kust.

Boulevard Paulua Loot I - Tel. 4941

Iedere avond in de BAR-DANCING vanaf 20.30 uur

Satume IxLa
Bierkelder: WIM BOS entertainer

met zingende bediening
Dolf Driessen - Corry Vrooms - Lia Bijlmer

De Recreatieclub „Zandvoort" speelt
in het Badhotel het „24 spel Delphi"

heren haar-

verzorger

TAM44t M/>k>

Diaconiehuisstraat 24 - TeL 3874

Btf feestklankeu:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

\KMCtim

Beter en voordeliger
slaagt U

3346 — 3346

I

bij

'hldbvcUwi
iStationsplein 13-15

COMPLETE
WONINGINRICHTING

KLASSIEK - MODERN
3346

Uitsluitend klasse-meubelen

Er waait een frisse wind
rond de nieuwste haar-

modeiyn.

DAMESKAPSALON

Haltestraat 63 - Tclef. 2214

Auto huren

f j5f
- per dag

Model '64 en '65.

Touuus, Simea, V.W. da Lmco

DE SCHELP
TEL. 4781

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
t.m. zaterdag 31 juli:

iedere avond

Het populaire
Dans- en Showkwintet

Ger Dijkshoorn

Gedurende de maand augus-
tus: iedere avond
het bekende T.V.-

dans- en showoz'kest

Hans Overmeer
met zijn Holland-kwartet.

Als gasten op vrijdag, zater-
dag en zondag:

RAY en DICK KAART
van de

Dutch Swing €ollege Band.

.J

Ga over op aardgas-
centrale verwarming

«TECHNISCH WERK'
Ihorbeckestraat 19, tel. 3270

Dranken bestellen? OftAO
Brokmeier bellen! Vj\)L

's Maandags gesloten.



RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio
Technisch Bureau

PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

I Lfp I I O Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

HONDERDEN PANTALONS
WassenaarIL

bij
Vrij kiezen! Vrü passen!

Lange DAMES PANTALONS
Zomcrstofi'en in vele kleuren

10,75

Voor meisjes 8,75

TERLENKA PANTALONS
Lichte kleuren, ook wit.

Maten 34 tot 46 16,75

TERLENKA SHORTS 9,7>

HELANCA PANTALONS
Keuze uit verschillende kleu-
ren, ook zwart.

34 tot 46 26,75 24,75

48 en 50 28,75

HELANCA DAMES SHORTS
maten 36 tot 46 12,75

48 en. 50 13,95

Meisjes en jongens Bleu-
denim SPIJKERBROEKEN

4 tot 8 jaar 8,25

10 tot 12 jaar 8,75

14 tot 16 jaar 9,50

HEREN PANTALONS
Licht beige kleur Dri-sil

herenmaten 40 tot 54 . . 16,75

„ELVIS"' Amerikaanse
SPIJKERBROEKEN

beige en zwart .... 13,75

blauw 14,75

HEREN SHORTS
beige, grijs en blauw

9,75 12,75 14,75

JONGENS SHORTS .... 5,95

14 en 16 jaar 6.25

TERLENKA
HERENPANTALONS
Fantastische mooie kwaliteit.

55°/o terlenka, 45% wol, whip-
cord weefsel, uitstekende pas-
vorm. Alle maten, ook buik-
maten.

Effen grijs en blauw.
Extra goed. ^Q 7C
Extra goedkoop. A 'l'"

BAD- EN STRANDKLEDING
KERKPLEIN, middenin het dorp.

Alle dagen tot 10 uur open, ook op zondag.

% Reisbureau Kerkman %
£ biedt voor U en Uw gasten do zeer populaire

| dag- en middagtochten X
Maandag: Den Haag, Maclurodam, Scheveningen

(Pier). Vertrek 13.00 uur, terug 18.00 uur.

Dinsdag: Volendam en .Marken.
Vertrek 13.00 uur, terug 18.00 uur.

Woensdag: Aalsmeer (bloemenveiling), Rotter-
dam (met havenrondvaart).
Vertrok 9.00 uur, terug 18.00 uur.

Donderdag: Brussel (België).

Vertrek 7.30 uur, terug 22.00 uur.

Vrijdag: Alkmaar (kaasmarkt), IJmuiden.
Vertrek 8.30 uur, terug 12.30 uur.

Gratis uitgebreide folder verkrijgbaar en tevens aanmelding bij:

KERKMAN, HALTESTRAAT 63 - TELEF. 2214

TAXI 2600, GROTE KROCHT 18 - TELEF. 2600

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

bruining
en bescherming

PiGmaderm f2.95

De Raad bijeen
(Vervolg van pagina 1).

zonderingspositie, die verzoekster op
.het strand inneemt vlak bij het ten-
tenkamp, toe te staan. Het werd
verworpen met 6 tegen 7 stemmen
(De heer J. van Duijn was wegens
vakantie afwezig, de heer C. Slegers
nog wegens ziekte, doch deze laat-

ste is thans zover hersteld, dat hij

volgens de voorzitter in de eerst-

volgende ' raadsvergadering weer
aanwezig zal kunnen zijn.) Daarna
kwam het voorstel van B. en W. in

stemming, om liet verzoek te weige -

ren. Dit werd aangenomen met 7

tegen 6 stemmen.

Vlotte afwerking van agenda
De afwerking van de agenda had

een zeer vlot verloop. De raad ging
akkoord met de verkoop van 300 ca.

grond aan de heer F. Molenaar op
een terrein in het uitbreidingsplan

Voor Uw drukwerk;

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

ZATERDAG
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Raadhuis - Restauratie

Enkele -weken geleden sprak ik
er mijn bevreemding over uit, dat
de restauratie van ons Raadhuis
juist in het volle seizoen moest
vallen.

„Alles weten is alles begrijpen"
en daarom laat ik hieronder volgen
het commentaar op dit bericht van

. de heer Edo van Tetterode, dat in-
derdaad wel een andere kijk op de
zaak geeft.

„Onder supervisie van de Zand-
voortse architect Gies Sterrenburg,
heeft mijn steenhouwerij en de aan-
nemer de Hooij uit Zandvoort juist

deze opknap van het Raadhuis in

de zomermaanden ter hand genomen.
Omdat wij de zekerheid van maxi-
mum aan werkbaar weer wilden
hebben. De natuursteenbewerker?
hebben hoog op de steigers moeten
werken, de gebeeldhouwde wapens
en ornamenten opnieuw opgehakt
en de' natuursteen (Franse Kalksteen
„Brauvilliers") zodanig schoonge-
maakt, dat de beschermende en be-
houdende paünelaag (Calcin-laag)
in takt bleef. Een en ander aan de
hand van Ir. Mac Millan, directeur
van de Parijse Publieke werken, die
de supervisie heeft over de schoon-
maak van Parijs. De restauratie van
ons Raadhuis was hard nodig, want

de oorspronkelijke ijzeren ankers in
de top van het gevelfries waren
gaan roesten en doden de steen
zwellen, hetgeen o.a. gevaar voor de
trouwerijen had kunnen opleveren.
Gelukkig waren wij er bijtijds bij en
heeft mijn firma de natuursteen op-
nieuw van koperen ankers en doken
kunnen voorzien. Tevens zijn de
bordes-platen en de stoeptreden van
hardsteen vernieuwd. Dit alles is

- gezien onze ervaring bij de res-
tauratie van het Koninklijk Paleis
te Amsterdam in korte tijd geschied
en met alle zorg uitgevoerd, mede
dank zij de voortreffelijke leiding
van arohitekt Gies Sterrenburg en
de snelle, deugdelijke vernieuwing
van de onderbouw van de stoeppar-
tij door de firma de Rooij, want
deze onderbouw was geheel „gaar"
en het metselwerk gestikt.

Thans kunnen bij een aubade de
autoriteiten weer op een stevig ge-
fundeerd bordes en op een geheel
vernieuwde trap staan. Nog enkele
weekjes geduld on ons Raadhuis
komt in nieuwe glorie achter de
schutting te voorschijn, daar ter-

stond na de bouwvakvakantie de
laatste hand aan deze restauratie
wordt gelegd, na een operatie, die
bijzonder dringend was.

Edo van Tetterode.

Onthulling en expositie
Burgemeester Mr. H. M. ,van

Fenema heeft woensdagavond j.!.

wederom een tweetal beelden ont-
huld als tweede fase in het kader
van de kunstzinnige verfraaiing van
het dorpsbeeld, voor welk doel de
gemeenteraad indertijd een apart
fonds instelde. In oktober 1963 nam
de raad n.1. op voorstel van burge-
meester en wethouders het besluit,

om aan negen kunstenaars een op-
dracht te geven tot vervaardiging
van beeldhouwwerken of hiervoor
een schetsontwerp te maken.
In 1964 kwam een vijftal kunste-

naars-met de verstrekte opdrachten
gereed, zodat in juli van dat jaar
de eerste vijf beeldhouwwerken
konden worden onthuld.
Deze avond werd in het plantsoen

aan de Patrijzenstraat door Mr. Van
Fenema onthuld een beeld van
mevrouw Loekie Metz te Rotter-
dam en in een . plantsoen aan de
Fazantenstraat een schepping van
mevrouw A. Koning - de Jong uit

Amsterdam.

Vele kunstenaars woonden deze
onthulling bij, evenals de wethou-
ders mevrouw C. Stemler-Tjaden en
de heer A. Kerkman, terwijl ook de
gemeentesecretaris, de heer W.M.B.
Bosman aanwezig was. In zijn toe-
spraak, die aan de onthulling vooraf
ging, wees de burgemeester erop,

dat met de onthulling van het
zevental beelden de laatste fase van
de dorps-vcrfraaiïng nog niet is af-

gesloten. De derde en laatste fase
vangt namelijk aan in 1966, wanneer
op de Rotonde een groot beeldhouw-
werk zal worden geplaatst, vervaar-
digd door de heer Jan van Luijn,

om aldaar als blikvanger te dienen
voor de badgasten en inwoners, ter-

wijl de heer Hans Bayens ecm
schetsontwerp maakte voor een
beeldhouwwerk, dat t.z.t. op 'het

Raadhuisplein in het centrum van
het dorp een plaats zal verkrijgen
De onthulling van het beeld op de
Rotonde hoopte spreker nog tijdens

zijn ambtsperiode, die eind mei 1966
afloopt, te kunnen meemaken.
Namens de gemeente schonk spr.

mevrouw Metz een boeket anjers,

waarna Mr. Van Fenema, door ver-
wijdering van de Zandvoortse vlag,

die tiet beeld aan het oog onttrok,
dit onthulde. Het is een in brons
gegoten, bijna 1 meter hoog beeld-
houwwerk, geplaatst op een sokkel
van graniet dat tot titel heeft: Twee
provincialen", waarmee de vervaar-
digster heeft willen uitbeelden, hoe
Zandvoort door verschillende pro-
vincies wordt bezocht. Het fraaie
beeldhouwwerk, dat des avonds
zal worden verlicht, voldeed in deze
omgeving uitstekend.

Vervolgens begaf het gezelschap
zich naar de Fazantenstraat, waar
in een fraai plantsoen, temidden van
coniferen, het beeldbouwwerk van
mevrouw A. Koning - de Jong op
dezelfde wijze werd onthuld, nadat
ook haar door de burgemeester na-
mens de gemeente bloemen waren
aangeboden. Dit beeldhouwwerk
heeft een hoogte van ruim een halve
meter en werd eveneens op een
granieten sokkel geplaatst. Het stelt

voor een moeder met een kind, is

eveneens in brons gegoten en komt
midden in dit mooi aangelegde
plantsoen bijzonder goed tot zijn

recht. Ook dit beeld zal des avonds
worden verlicht.
Na deze onthulling verzamelden

velen zich in de aula van het Ge-
meenschapshuis, waar een expositie
van beeldende kunsten door wet-
houder mevrouw C. Stemler-Tjaden
van Sociale en Culturele zaken werd
geopend. Vele autoriteiten woonden
deze opening bij, onder andere thans
ook wethouder J. L. C. Lindeman,
vele hoofden van takken van dienst,

hoofden van scholen, vertegenwoor-
digers van de Culturele Raad Noord
Holland en van de Culturele Con-
tactcommissie in Zandvoort.

De wethouder, na ingeleid te zijn

door de burgemeester,wees er in haar
openingstoespraak op, dat het vorig
jaar aan de tentoonstelling „Van
Sandevoerde tot Zandvoort" een
expositie werd verbonden van beel-
dende kunst, die een bescheiden om-
vang had. Thans echter wordt aan
de onthulling van de beide laatste
beelden een tentoonstelling verbon-
den, die van veel grotere omvang is.

Mevrouw Stemler bracht hartelijk
dank aan allen, die aan de opbouw
van deze expositie hadden meege-
werkt, inzonderheid de heer L. J.

Linssen, stadsarchitect te Amers-
foort, de Dienst van Publieke Wer-
ken en de Zandvoortse Contact-
commissie voor Culturele belangen.
De wethouder achtte het — betrek-
kelijk als leek — moeilijk, de mo-
derne kunst te benaderen, doch
meende, dat Nederland trots mag
zijn op de kunstenaars die ons land
bezit. Zij citeerde hierna uitspraken
van kunstkenners en critici over de
moderne beeldbouw- en schilder-
kunst en sprak tenslotte de hoop uit,

dat zeer velen zouden komen ge-
nieten van het vele schone, dat op
deze expositie wordt tentoongesteld,
waarmee zij de tentoonstelling voor
geopend verklaarde.
De aanwezigen hadden hierna ge-

legenheid tot bezichtiging van de
expositie, die in een tweetal zalen
werd ondergebracht. Zij bevat vier
beeldhouwwerken van mevrouw

tj ; i

.

i e }J {w i U i

T. i

rAB*e-r#v«iB*£oosj4it^jnsterdam, acht
beeldhouwwerken van "RtffW^BrDo—
wer uit Amsterdam, en twaalf
beeldhouwwerken van Jorien de
Kruiff-van Dorssen uit Amsterdam.
Voorts 24 schilderijen en akwarellen
van mevrouw Emmy Joosten-Eerd-
mans te Soest en achttien werken
van de schilderes Sonja Toebes uit
Bruinisse.

De tentoonstelling werd bijzonder
kunstzinnig, smaakvol en overzich-
telijk opgezet en mag zeker op
kunstgebied zeer belangwekkend
worden genoemd. Zü zal dagelijks
geopend zijn tot 14 augustus, des
middags van 2-4 en des avonds van
8-10 uur.
Het werd een expositie waarmee

Zandvoort, uit kunstzinnig oogpunt
bezien zeer veel eer inlegt en ten
zeerste raden wij TT aan, er een be-
zoek te brengen. K.

GEEN SPREEKUUR
"'•©cxfeMBgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema, is verhin-
derd op woensdag 4 augustus zijn

wekelijks spreekuur te houden.
»

PRINSES MARGRIET
LEERDE SLIPPEN
Drio auto's stopLen donderdag j.1.

voor de antislipschool van Rob
Slotemakcr. Uit de laatste stapten
H.K.H. Prinses Margriet en haar
verloofde, de heer Picter van Vol-
lcnhoven.

Van 's morgens 9 uur af hebben
beiden de antï-slip-lessen 'in een
leswagen van de school gevolgd,
waarvoor hen 's avonds het brevet
kon worden uitgereikt.

Om vijf uur vertrok het hoge ge-
zelschap weer uit onze gemeente.

HET KERKELIJK LEVEN IN OORLOGSTIJD (vervolg).

En dan was daar de evacuatie,

waardoor ook het 'kerkelijk leven
te Zandvoort zwaar werd getroffen.

De verschillende gemeenschappen
werden gedecimeerd, do leden
werden verspreid over het gehele
land, het werd voor velen een
„leven in de verstrooiing". Pastoor
Van Diepen, wiens kerk en pastorie

in het „woongebied" stonden, zodat
hij kon blijven wonen, kwam alleen

te staan voor de verzorging van
zijn parochianen. De Gereformeerde
predikant, nu wijlen Dr. Waaning,
evacueerde naar Bentveld, waar een
groot deel van zijn gemeentenaren
woonde, of zich bij de evacuatie
vestigde, en van daaruit verzorgde
hij, ondanks zijn broze gezondheid,
de achtergebleven gemeenteleden in

Zandvoort. De avonddiensten dezer
gemeente mochten worden gehou-
den in de Kapel van de Hervormde
gemeente te Aerdenhout, of in de
school aan de Mr. Enschedewcg.
En toen Dr. Tromp op 2 januari

1944 afscheid nam van zijn Her-
vormde Zandvoortse gemeente
wegens vertrek naar Amsterdam,
deed hij dat (teken des tij ds!) in de
Vredenhof-kapel te Heemstede, op-
dat nog zo veel mogelijk van zijn

gemeenteleden deze dienst zouden
kunnen bijwonen.
Van de gehele Hervormde kerke-

raad was slechts één ouderling- over-
gebleven: de heer K. C. van der
Mije. Naast hem benoemde Ds.
Tromp een commissie van drie: de
heren A. A. Cense, P. van der Mije

K.C.zn. en G. J. Vrcman, om samen
met de hulppredikant Ds. Bïoems-
ma, het Hervormd kerkelijk leven
te leiden.

Zo had het kerkelijk leven te

Zandvoort, binnen de benauwing
van het „Sperr-gebict" en door de
stijgende nood van oorlog en honger-
winter heen, voortgang. De kleine
gemeenschap, waarbinnen men
meer dan ooit op elkaar was aan-
gewezen, werd gekenmerkt door
oen goed en opgewekt geestelijk
leven. Er was behoefte aan de
sterkende kracht van Woord en
Sacrament. Nood leerde niet alleen
bidden, zoals het spreekwoord wil,

hij leerde óók de weg vinden naar
het hart van de naaste, aan welke
kerkelijke of geloofsgemeenschap
die naaste ook verbonden was. In
de donkerste dagen van de honger-
winter, met de vooral voor zieken
eindeloos durende lichtloze avonden,
bracht de Pastoor z'n kaarsen óók
naar de Protestantse zieken. Dat
was niet alleen maar „een lichtje",

't Was een symbool.
Toen kwam de Bevrijding! In de

Protestantse diensten, werd ge-
sproken over het woord uit de
Galaten-brief: „Staat dan in de
vrijheid, door dewelke Christus U
heeft vrijgemaakt". In de R.K. kerk
hoorde men ontroerd de blijde jubel
van Psalm 43: „Liberasti nos ex
affligentibus nos, et eos - qui . nos
oderunt, confudisti": Gij hebt ons
gered van die ons verdrukken en
die ons haten maakt Gij te schande.

En op de avond van de dag
waarop ook Japan capituleerde
vonden de Zandvoortse Kerken
elkaar in een gemeenschappelijke
dankdienst in het stijlvolle gebouw
der Hervormde Kerk, waar gespro-
ken werd over „Vrijheid".
Tragisch was het, dat in diezelfde

nacht Dr. Waaning in de Maria-
stichting te Haarlem overleed. De
ontberingen van de hongerwinter
waren voor hèm te zwaar gebleken.

Een tenslotte: 'had het zin, na tien
jaar, al deze dingen nog eens weer
op te halen in dit overzicht, dat •

bovendien in geen enkel opzicht
aanspraak knn maken op volledig-
heid? Had het zin, te herinneren
aan nood en strijd, pijn en leed?
Was het niet beter, dit alles bedekt
te laten met de sluier der vergetel-
heid en met de mantel der liefde'''

En was dit niet vooral beter, omdat
het hier gaat over Kerk en gods-
dienst? Kerk c-n godsdienst, waar-
van met reden mag verwacht
worden, dat ze „de hand aan de
ploeg slaan en niet zien op hetgeen
achter is".

Echter, vergeten wij niet, dat liet

hierboven geschetste nog geen ver-
leden is, maar van een brandende
actualiteit. De strijd der Kerk is, in

wezen, helemaal niet geëindigd met
de Bevrijdng. Ze gaat door, tegen
dezelfde geest, al steekt die geest
zich thans weer in een ander ge-
waad.
Vergeten wij voorts niet, dat die-

zelfde Kerk, die haar -oordelend
woord hééft gesproken en nog
spreekt, óók de draagster was en is

van de boodschap der genade en
der barmhartigheid, voor over-
winnaars èn overwonnenen beide.
Vergeten wij vooral niet dat het

niet gaat om het openhalen van
oude wonden, of om het oprakelen
van gevoelens die nu begraven
moeten blijven, maar dat het gaat
om de Heer der Kerk. Om de glorie

van Zijn Geest, die in donkere
dagen ook in óns midden tot open-
baring kwam. En: komt.'
Nauw hoorbaar boven de bran-

ding uit klinkt weer bescheiden de
stem van het — weergekeerde —
oude dorpsklokje: „Jezus is mij de
naam gegeven".
Die andere klokken keerden niet

weer. Wèl werden zij vervangen
en hun samenklank beiert het mo-
tief van een „Gloria" over dorp en
duin en strand.

Gloria Jezus! Uw naam is

onzo hope'.

Groot en klein vinden

VANDERWERFFs
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129
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M. Antonides en

A. Verhagen uit Zand-
voort, die met deze

pyramide met 2 sphinx-

en in groep B de 3de

prijs van de jury kre-

gen.

Een enorm werk, dat

met grote precisie werd
uitgevoerd.
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Grote deelneming eerste zandbouwwedstrijd
Onder leiding van de V.V.V.-di-

recteur, de heer J. B. Th. Hugen-
holtz, organiseerde stichting Tou-
ring Zandvoort woensdagmiddag
21 juli op het zuiderstrand de eerste
zandbouwwedstrijd van dit seizoen.

Er was voor dit gebeuren een zeer
grote belangstelling. Niet minder
dan 81 jongens en meisjes namen
eraan deel, waarvan 32 in groep A
(7 - 8 en 9 jaar), 42 in groep B (10

11 en 12 jaar) en 10 in groep C (13,

14 en 15 jaar).

De jury bestond uit Mevrouw A.
Romkes-Wellensieck en de heren
Edo van Tetterode en C. Kuyper.
Er werden ook nu weer uit zand

water en schelpen opvallend fraaie
werkstukken door de jeugd op het
strand geboetseerd. Hel Zandvoort-
se circuit, paleis Soesldijk, en zelfs

de Beatles worden afgewisseld door
zeemeerminnen, krokodillen, olifan-
ten) race-auto's en vanzelfsprekend
de gebruikelijke forten.

Het word tenslotte geen eenvou-
dige taak voor de jury, de prijzen,

(bestaande uil waardebonnen) vast

te stellen, want gaarne was aan elke
deelnemer(ster)- een prijs gegund.
Om ruim vier uur maakte de heer
Hugenholtz de winnaars bekend,
mot het volgende resultaat:

Groep A: 1 André Hirschfeld Am-
sterdam met „zeemeermin" 2. Mar-
ja Koek Amstelveen met „Modern
mozaiek" 3 Angela en Anneke Dek-
kers Zandvoort met „olifant". 4 Ger-
rie van der Eike, Zandvoort met
„Haven met schepen" 5 Jan Kerk-
man, Zandvoort met „Burcht".

Groep B: 1 Marga de Jager Sant-
poort met „Neplunus", 2 Inge en
Arnt Hazes Amsterdam met „zee-
meermin" 3 M. Antonides en A.
Verhagen Zandvoort mot „Pramide"
4 Guus van Zadelhof Hilversum,
met „Mont Blanc-tunnol" 5 Boude-
wijn van Duivenvoorden Zandvoort
mot „scheepjes"

Groep C: 1 Wim Vlemings Amster-
dam met „Grenadier" 2 Peter Kat-
saarski Berlijn, met „dolfijn". 3

Marga van Wonderen Amsterdam
mot „kal"

De Jieer Edo van Tetterode ging
hierna over tot uitreiking van de
ereprijs, de „Zand-loeres", een klei-

ne afbeelding van het 1 april-mo-
nument, die werd toegekend voor
de beste artistieke prestatie in het
algemeen. Deze trofee moet 2x ach-
tereen, of driemaal totaal worden
gewonnen, ter verkrijging van het
fraaie beeldje in brons. De prijs

werd dit jaar toegekend aan Marga
de Jager uit Santpoort, die naar het
oordeel van de jury met oen bijzon-
der fraaie „Neptunus" in groep B
de allerbeste prestatie van de ge-
hele wedstrijd had geleverd.

Gelet op de zeer grote belangstel-
ling overweegt de heer Hugenholtz
in de loop van de maand augustus
nog een tweede zandbouwwedstrijd
te organiseren, mede in verband
met het feit, dat leerlingen van de
Zandvoortse scholen, die nog geen
vakantie hadden, niet aan deze wed-
strijd konden deelnemen. ,Wü ver-
wezen hiervoor naar een bericht,

elders in dit blad.



IEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAAR!
Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van

de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt

nóg meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit.

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPING
and PRINTING

FlLMs
Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

FOTO „LION"
HALTESTRAAT 69 — ZANDVOORT

2 mi-i. van het station
2 min. from the station

2 min. vom Bahnhof
2 min. de la Gare

o^'
DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR GEVA-COLOR FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+ 16 m.m. Cinéfilms

Geopend van © uur 's morgens tot 10 uur 'savonds

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo f 7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per m'

Akersloot
"Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

VVy rijden elke dag- in Zandvbort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENRLEIN 18

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Ingrid Maria Inge, d. van

C. van der Klauw en G. Paap.
Ronald Albert, z. van A. Halder-
man eh C. M. Dubbis.

Ondertrouwd:
J. W. van Kordelaar en J. Gebe.
J. C. Keur en Y. van Sluisdam.

Gehuwd: Corn. Chr. van der Zee
en L. F. van dor Bist.

B. M. Laarman en C. M. Visser.

Overleden: Peter Stommel, 84 jaar,

geh gew. met A. Winkelkemper.
(wonende te Duisburg).
Cornelia Joh. van der Velde, 94
jr., geh. gew. met C.H. Haagmans.

Gaat u met vakantie?

Zorg dan voor een RESERVEBRIL!

Het kan u van pas komen!

Brïllenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zondor kosten.

HALTESTRAAT 5

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

„'t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 817 14

Voor zelf tuinieren
Nieuw! Nieuw!
GAZONMEST „SCOTTS"

Ongelofelijk goed! Dit is de voeding voor Uw grond, waarop
reeds lang gewacht werd.

PHILIPS TUINVERLICHTING Fantastisch, feeëriek en niet duur!

LAAT NU UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-

hoging thuisbezorgd! Wtf geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

DAMES, DOET NIET ALLEEN UW VOORDEEL MET ONZE
AANTREKKELIJKE PRIJZEN, MAAR OOK MET ONZE AAN-
TREKKELIJKE GELEGENHEID TOT PARKEREN, DAT BIJ

ONS GEEN MOEILIJKHEDEN BIEDT!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. f 3,25

500 GRAM RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,75

500 GRAM ROSBIEF v.a. ƒ 4,50

150 gram Ham
150 gram Pekelvlees
150 gram Gel. Lever

ƒ0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ0,68
ƒ0,98 250 gram gek. Worst ƒ0,95

ƒ0,98 250 gram Leverworst ƒ0,80

Wy leveren U gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

Kampioenschappen wielrennen

Het was wel een groot verschil
met de daaraan voorafgegane zon-
dag, toen op ons circuit het gebrul
van de machtige race-motoren klonk
aangedreven door 's werelds groot-
ste coureurs en zaterdag j.I. toen
voor de tweede maal Evert Dolman
uit Rotterdam het wielerkampioen-
schap op de weg voor amateurs be-
haalde, na een wedstrijd, die door
het bar slechte weer - harde wind
en af en toe wat regen - slechts

de allersterksten de eindstreep deed
bereiken.

Nu slechts inplaats van race-ge-
daver het eentonig ruisen van de
banden op het asfalt van een groep
renners die na elke ronde kleiner
werd. Van de 388 amateurs, die van
start gingen, bereikten er slechts

20 de eindstreep, na het afleggen
van 42 ronden met een lengte van
4193 meter per ronde. De felle wind
was er oorzaak van, dat slechts een
enkele maal de rondetyd onder de
6 minuten kwam te liggen, doch al

met al werd ook dit wielerfestjjn

weer een opwindend schouwspel
Er waren tal van ontsnappings-

pogingen, waarvan de meeste op
niets uitliepen, er waren ook ver-
scheidene valpartijen, gelukkig zon-
der ernstige gevolgen en ronde na
ronde stapten vele rijders van het

zadel, zodat uiteindelijk slechts de
allersterksten overbleven.
Toen er nog 25 kilometer gereden

moest worden, (6 ronden) vormde
zich een kopgroep van 6 man, be-
staande uit Holst, Steevens, van
Middelkoop, Schepers, Kloosterman
en van Noord, die een flinke voor-
sprong nam op het peloton, toen nog
uit 29 man bestaande. Evert Dol-
man zag dit gevaar bijtijds in en
met Vianen aan z'n wiel begon hij

aan de bijna hopeloos lijkende op-
gave deze kopgroep in te halen. Het
werd een prachtig staaltje van rij-

techniek en uithoudingsvermogen,
dat bij het publiek voel enthousias-

me verwekte, want na deze inhaal

manoevre twintig kilometer lang te

hebben volgehouden, lukte het dit

tweetal, met nog vijf kilometer rij-

den zich bij deze kopgroep aan te

sluiten. Een merkwaardig staaltje

van doorzettingskracht dat terecht

bij de ruim twintigduizend toeschou-

wers grote bewondering wekte.
Toen ging het erom, wie van deze

acht doorzetters uiteindelijk de over-

winning zou behalen, want het

stond toen wel vast, dat het pelo-

ton geen schijn van kans meer had,

deze kopgroep in te lopen.

Het werd een machtige eindsprint
die bij het uitkomen van de Tar-
zanbocht, met do zware wind pal
tegen, werd ingezet. Een enorm ge-
vecht, waarbij alle renners zich tot

het alleruiterste gaven, op deze
sprint hun laatste krachten concen-
trerend. Een gigantisch gevecht dat
door het publiek (staande op de tri-

bunes) in ademloze spanning werd
gevolgd. Evert Dolman, de 19 jarige
renner uit Rotterdam wist te zege-
vieren met nog geen fietslengte
vóór zijn grote rivaal Harry Stee-
vens. Volkomen uitgeput bereikte hij

de finishlijn. Hij had de 42 ronden
afgelegd in bijna vier en half uur.
Voor de tweede maal behaalde hij

daarmee de nationale kampioens-
titel voor amateurs op de weg, kreeg
het kampioenstricot, de enorme
lauwerkrans en naar alle waar-
schijnheid'zal (hij door het behalen
van deze titel worden gekozen voor
de wereldkampioenschappen wiel-
rennen in San Sebastian 1965, welke
2 september a.s. aanvangen.

Een prachtige prestatie na een
enerverend gevecht van een veelbe-
lovend wielrenner, waarvan we on-
getwijfeld in de toekomst nog veel
kunnen verwachten. Aan de grote
wedstrijd gingen wedstrijden voor
nieuwelingen en aspiranten vooraf,
die eveneens veel spanning brach-
ten. De totaal-uitslagen waren:

Amateurs: 1. Evert Dolman, 4.29.47

uur; 2. Harry Steevens z.t; 3. Wim
Schepers z.t.; 4. Gerrit van Noord
z.t.; 5. Daan Holst z.t.; 6. Nol Kloos-
terman z.t.; 7 Gerrit Vianen z.t.; 8.

Adrie van Middelkoop z.t. Op vier
minuten volgden: 9. Jacques Brou-
wer; 10. Leo Duyndam; 11 Evert Bos
12 Wim de Bois; 13 Renee Pijnen;
14 Wim Emo; 15 Rien Wagtmans;
16 Piet Kettenis; 17 Ko Zomer; 18
Rinus Hoogerland; 19 Tonnie Rijkers
en op 6.39 min. 20 Piet Heynig.

Nieuwelingen: 1 W. Huysmans; 2

A. Duyker; 3. H. Eckelboom; 4. K.
van Straten; 5. N. Toussait; 6 D.
Warnaar; 7 A. Versluis; 8 M. Jong-
kind; 9 R. Cornelissen en 10 R. Snij-

der.

Aspiranten: 1. W. Klinkenberg; 2 J.

de Bruyn; 3 H. van Zandbeek; 4
B. Cardol; 5 J. Deckers; 6 K. Keij-
beek; 7 J. Notten; 8 W. Haaijer; 9

H. Neeskens en 10 G. Schcffer.

BRANDWEER HOUDT PUZZELRIT
Als onderdeel van de viering van

hot tienjarig bestaan van de per-
soneelsvereniging van de Zandvoort-
se vrijwillige brandweer, dat dit

jaar wordt herdacht, wordt op 26
september a.s. een puzzelrit georga-
niseerd voor motorvoertuigen.
Er zal in twee klassen worden

.gereden volgens het Nationaal re-
glement voor betrouwbaarheidsrit-
ten van de K.N.A.C.
De lengte van het parcours zal

ongeveer 50 kilometer zijn en er zal
in 't bijzonder worden gelet op de
verkeersveiligheid en de ongeschre-
ven wet van het venkeersfatsoen.
De rit zal uit drie onderdelen be-
staan. In klasse A zullen dienstvoer-
tuigen starten en in klasse B die
van burgers. Tot 16 september, kan
men voor deze rit inschrijven.-

JOEGOSLAVEN SPELEN
EN ZINGEN
Dit is nu de muziek, die we tij-

dens het seizoen in onze seizoenbe-
drijven zo gaarne horen en die ge-
dachten oproept aan voor-oorlogse
seizoenen, toen aan onze toen nog
ongeschonden Noordboulevard in
vele van de daar aanwezige etablis-
sementen dergelijke ensembles te

horen en te zien waren, die aan het
vooroorlogse seizoenleven die pret-
tige intimiteit gaven en by het pu-
bliek grote waardering vonden.
Wij doelen mot dit alles op het

Joegoslavisch muzikale ensemble
„Stojanovitch", dat tot eind augus-
tus elke maandagavond in bar-bo-
dega Petrovitch aan de Kerkstraat
optreedt. Het is een familie-ensem-
ble, bestaande uit vader met drie
zoons, een nicht en een schoonzoon,
dat wij maandagavond j.1. beluister-
den.
Men brengt in prachtige Joego-

slavische costuums zang en. muziek
uit de Balkanlanden, muziek, die
.boeit en fascineert door de onstui-
migheid, die wel uitsluitend het
kenmerk lijkt te zijn van deze Oos-
terse gebieden. Er gaat een zeld-
zame bekoring van uit. Van de viool
die afwisselend zijn instrument laat
jubelen, zingen en 'klagen, van de
fantastisch spelende pianist- en ac-
cordeonnist, van de uitzonderlijk
bekwame clarinettist, van de gita-
rist, die op zijn elektrisch instru-
ment een weelde van klanken to-
vert en niet te vergeten het hier
weinig gehoorde instrument., de
Bura, een soort miniatuur tamtam,
op grandioze wijze met de hand be-
speeld. Bij dit alles een zangeres,
die op allercharmantste wijze het
vokale gedeelte van deze bruisende
muziek verzorgt. Men 'komt- niet los
van deze sprankelende klanken, die
blijven boeien en van een grote
bekoring zijn. Het was er reeds
flink vol, j.1. maandagavond in deze
gezellige bar-bodega. En wij kun-
nen niet anders doen dan U met
Idem aanraden dit fantastische op-
treden eens te gaan zion en beluis-
teren, (het is werkelijk een muzikaal
genot van de eerste orde en enthou-
siast gebrachte kunst op hoog
niveau. K.

HOOGWATER
Aug.: Strand

H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar

1



Europa's grootste reizende model spoorweg-show HOLIDAYON RAIL
37 modellen van electrische-, diesel- en stoom-
locomotieven. Ruim 148 personen- en goederen-
wagens - 300 meter rails - 80 wissels en kruis-

punten - 56 signalen - 3000 meter kabel

ZANDVOORT: Vanaf DONDERDAG 29 JULI.

Staanplaats:

Zwarteveld/hoek Herenstraat
t.o. Nieuw© Postkantoor.

Zondags doorlopend geopend vanaf 13 tot 22 uur.

Europa's

grootste reizende

model

spoorweg-show

Dagelijks doorlopend te bezichtigen vanaf 10 uur 's-morgens tot 22 uur

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.

pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.

pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

fff£XH£ffS>

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1984 en 1965.
'

Opeis Kapitan. - Rekord
Kidett '. - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

WONINGRUIL
Umuiden - Zandvoort

Aang.: zonn. mod. vrije 1-

gez.won., nieuwb., centrum
Umuiden. 1 Eng. kamer,
3 slaapk., douche, zolder,

v. en a. gr. tuin. Gevr..
woning in Zandvoort. Br.

no. 28-7 bureau v.d. blad.

Vraag het aan Uw moeder!
Ja zelfs Uw grootmoeder
zal U raden een Velo was-
machine ïe kopen met zijn

65 jaar ervaring. Vertrouw
op hun advies, zij hebben
ondervinding. Ook U zult

tevreden zijn met zo'n

mooie solide Velo Combi-
natie, vanaf ƒ498,—

.

Vraagt gratis een demon-
stratie bij U thuis. Bel

even naar de
VELO - Rivier Vismarkt 3

Haarlem, Tel. 10117 ---

of
VELO, Zeestraat 37, Zand-

voort, Tel. 4590

TE KOOP: H.M.W. E.T.

1954 ƒ 30,—. Wilhelmina-
weg 6, na 18 uur.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Taprjt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij,komen!

TE KOOP: Sparta brom-
fiets i.z.g.st. Lijsterstr. 16

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

VV. Dratferstr. 12, Tel. 3751

TE KOOP AANG.: Solex
en T.V. apparaat.
Telof. 02500 - 63148.

Heer (60 jr.) zoekt werk-
kring. Spreekt en schrijf!

vloeiend Frans, Duits en
Engels. Liefst administra-
tief, doch ook genegen an-
dere werkzaamheden te

verrichten. Br. no. 29-7

bureau van dit blad.

Koop toch géén wasmachine
voordat U zo'n prachtige
VELO Combi vrijblijvend
thuis hebt laten demon-
streren. Dan pas wast U
met plezier. Bespreek een
demonstratie bij U thuis
Uw oude wasmachine rui-
len wij nog steeds in.

Betaling in overleg.

VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, Tel. 10117

VELO, Zeestraat 37, Zand-
voort, Tel. 4590

KIJKT
UIT •
KOOP PRIJSBEWUST

KOOP KWALITEIT

KOOPUNION
Jac. Versteege & Zonen

Showroom, verkoop en reparatie van RIJWIELEN en BROMFIETSEN,
thans alleen HALTESTRAAT 18, Telefoon 4499.

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse
horloge-industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
in modellen.

OLMA horloges koopt U in

bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA
Alleenverkoop voor Zandvoort:

Horloger C. Waaning
Kostverlorenstraat 68
Telefoon 2071

Uw uurwerkspeciaalzaak!

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

mijn leeg te aanvaarden.
(Evt. gedeelte). Makelaars-
kantoor „SLEUTELHOF",
Lanckfoorstlaan 3, Heem-
stede, Tel. 02500 - 43647.

"WONINGRUIL
Aangcb. A'dam: 4 kam.,
hal, keuken, zolderkamer
en berging. Adm. de Ruy-
terwes'. Huur / 87,— p.m
Gevr.: gr. woning Zand-
voort; gen. in kosten tege-
moet to komen tot pl.m.

ƒ 10.000,-. Br. no. 30-7 bur.
van dit blad.

GEVRAAGD in. pension

:

2 FLINKE HULPEN tot

ongeveer half september.
's Morgens en 's avonds 2

è 3 uur. Brederodeslraat 75

Tel. 2893.

Uitstekende bijverdienste.
Akticve en serieuze mode-
werkers gevr. v.'h. bez. van
drukwerk huis aan huis.

Prima Lijverdienste. Br. m.
inl. aan Postbus 3025 te
Rotterdam.

VAKANTIEADRESSEN in
Zandvoort GEVRAAGD.
Logies m. ontbijt, vooral 1

en 2 pers. slpk. m. vaste
wastafel. Ook gem. flats

gevraagd. Tel. 2525.

TE KOOP GEVR.: Grote
boekenkast of losse muur-
planken. Tel. 2472 of br.

no. 2-4 bureau v.d. blad.

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zijn ALL RISK verzekerd!

Dr. Sohaepmunstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Voor direct gevraagd:
leerling of aank. smid
Smederij G. LOOS - Gasthuisplein 6, Tel. 3928

U SPRINGT EEN GAT
IN DE LUCHT, mj het zien

van de enorme sortering

BLOEMEN EN PLANTEN
voor huis, tuin en bloembak

in het

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteitenl

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prjjs en kwaliteit, stemt leder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

BEZOEKT

d. Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid

!

De nieuwste speel-automaten

Sfeer I

VOOR T.V. en

T.V. ANTENNES
met garantie

Antennebonw.

J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

AG Slinger
" GEDIPL OPTICIEN
[ EBK-ZIEKEWFOWPSttViBONCIER]

GROTE KROCHT 20a

Telefoon 4395

Het grote succes

NSU PRINZ4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
Showroom, reparatie en benzineverkoop thans uitsluitend

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

ZATERDAG 31 JULI a.s. - 2 UUR

openen wij ons tweede bedrijf in

aan het BADHUISPLEIN No. 10.

Uw bezoek aan onze zaak zal door
ons zeer op prijs worden gesteld.

tö.Bfat» KRUISSTRAAT 6

Bioscoopzaal
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Zandvoort

ZATERDAG 31 JULI - 7 en 9.30 UUR
Gerhard Wendland, Rex Gildo, Chris Howland
en Paul Hörbiger in de prachtige Weense
kleurenfilm

Tanze mit Mir in den Morgen
(Alle leeft.).

ZONDAG 1 AUGUSTUS - 4 en 7 UUR
Stan Laurcl en Oliver Hardy in de daverende
klucht:

Laurel en Hardy
als struikrovers (Aiie ïccft).

MAANDAG 2 AUGUSTUS - 7 en 9.30 UUR
John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, in een
met spanning geladen film in kleuren:

RIO BRAVO (14 jaar).

DINSDAG 3 AUGUSTUS - 7 en 9.30 UUR
Norman Wisdom, de ongekroonde koning van
de lach, in:

Zorg, dat je er bij komt
De gekste matroos, dio ooit bij de Marine heeft
gediend. (Alle leeft.).

ENTREE ƒ1,75.

Bü regenachtig of slecht weer zfón onze

Jumbo-spelen
een ware uitkomst!

VELE SOORTEN PUZZELS
en grote sortering GEZELSCHAP-SPELEN.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Sp&etdeSflCappewhuis
voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

Tevens Uw adres voor Uw

Toiletartikelen
zoals zepen, shampo's, lipsticks, nagellakken,
After Shave's, Eau de Colognes en parfums.

Ook een reeks

Zonnebrandartikelen
in verschillende merken, zoals Nivea, Kamol,
Piz Buin, Tan-make up enz. enz.

Ziet de etalages!

Delana Skibroeken
in Helanca en wol

DELANA TRUIEN met kol.

Brushed Nylon
KINDERPYAMA's en NACHTHEMDEN.

MEISJES WINTERMANTELS.

KOALA DAMES- EN KINDERPYMA's.

NOTTEN
HALTESTRAAT 59 - TELEFOON 3398

Contantzegels en Voorzorgzegels.

ila^aioH „JOdd
NOORDBOULEVARD 10 TELEFOON 4364

uitzicht op zee

WASSEN - WATERGOLVEN ƒ 3,50

VERSTEVIGING ƒ 1,00

KLEUR - VERSTEVIGING ƒ 1,30

CRêME BEHANDELING ƒ 2,00

PERMANENT ƒ 12,50, ƒ 15,00, f 17,50

VERVEN v.a. ƒ 6,00

GEOPEND VAN 8 TOT 6 UUR

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltmtraat 50 Tel. 025ST - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Dè speciaslBaak in wijnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wUnaanbiedlngenl

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 402 70



't Is Botianza in alle AH-winkels Hw^
Wu Milieu 50 000 meun e klanten nuuiai *«-•«''

elsap
Vruchtensappen zijn van deze tijd.

Gezond, verkwikkend en voordelig.

Bij Albert Heijn bijzonder voordelig!

Waarom? Omdat u, Nederlandse huis-

vrouw, jaarlijks ca. 4 miljoen flessen

vruchtensap bij Albert Heijn koopt!

Mioscatel seiecto
fl

f. N„l?8

Koffiekoeken d.,su SS
Hazelnoofrepen 6 1,-

Aardbeien-

jam^ 199
MacftueeiiTheeïiï™,76
Aardbeien: 1—*'

...voor

zó'n prijs

:

ï,4'/i'.'
'''/' '"/X* ' ' 1 Si/,-

miëmïm

blikje

zeiler SchwarzeKatz S.95

Gesneden

Perziken

1/1 blik £•

BlankeToniiniiS, oS9
AH-Mayonaise **. 51
Wafeirepen u ^,69

Pils of

Oud BruinAH-Bier
fQP pullen of Tf flesjes JLo""

LuncheonMeat^ïïïl?9

Achterham füfü!
c

*,<> eram79
Margarine Zilvervloot

-pakje 41

plastic

10 stuksBoterhamzakjes
Mals Rookvlees ioo g^

Dierenvoeding

20
Jus d'Orange

Druivensap __

Kersendrank

Gebraden

Gehakt
blik 4 ballen

in

jus

l?5 Zaanse Korstjes 7S30
l?9 Reuze Ontbijtkoek ^9

Alpo
groot blik Zwarte bessendrank l?9 Appelmoes . 1/1 blik

Kom ook
naarAlbert Heijn

Maximum
kwaliteit

Minimum
prijs

BOEKEN VAN DE BOVENSTE PLANK WEEKAANBIEDINGEN T/M 4 AUGUSTUS

16-DELIGE ENCYCLOPEDIE
GOUDEN HORIZON

• Multicolor druk • Ruim 6000

Illustraties • 375 gekleurde
kaarten» 500 000 woorden tekst

• Elk deel Is een boelend boek
• Onmisbaar In elk gezin met
schootoaande kinderen • Snel
bestellen • Beperkte oplage!

GESCHIEDENIS VAN
„OE RUIMTE"

• Boordevol kleuren piaten •

Gedegen informatie over ster-

ren, planeten, raketten, ruimte-
reizen • Geplastificeerde band
• Een boek voorvader én zoon
• Ver benoden de normale win-
hclprljs (f17 50)

LIFE

PLATEN KOOKBOEK
Royaal formaat 292 pao waar-

van 159 In kleur • Ruim 600

recepten van beroemde koks

over de hele wereld • Honder-
den suggesties voor Feestelijk

Eten • Prachtige foto's In kleur

• Prijs Engelse editie, f 31.-

Halve Perziken QUcen_i/ib.*iX 11

AH-Krcakworstjes 10.,M

49

Liebfraumilch 1964 -fles

179

CLUBPRIJS JSmp!oet/"'*8.- SPECIALE PRIJS Bil AH ƒ7.- SPECIALE PRIJS BIJ AH ƒ15.

,

waarv
"! !LÜ -

C eq'"'s
Hoe te bestellen? Vraagfolder in de AH-winkeU-

flI*Ai>Ml«<Ii> Bm mJi. huishoud kwaliteit ,

unocoiaae rasta^m m^

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

GENIET VAN DE NATUUR! EEN GOED RIJWIEL IS NIET DUUR!

WT'N

fyW
*™« f&*3

Compleet
Sportrijwiel v.a. f 1 79,50
met 3 versnellingen ƒ 196,20

KINDERRIJWIEL vanaf ƒ65,—

.=, LOCOMOTIEF - FONGERS - B.S A
en RUDGE uit voorraad leverbaar!

py^., -.,. i Firma Schuilenburg
17* «£wi(iföÜ§!\\\ \vn GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

^oróetterie

aióon ïecjance

dair slaagt U!
'''•/'
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 Telefoon 2119

Voor alles op het gebied van de

slaapkamer
o.a. Polyethor matrassen, binncnveringmatras-
sen, kapokinatrasr.en, divanbeddon, ledikanten,

wentelbedden, stapelbedden, onderschuifbedden.

Complete slaapkamers, lakens, slopen, spreien

en slaapkamerkleedjes.

Afwasbaar en toch goede sier,

geeft plastic behang balacuir!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdljkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Bfl feest of party.
LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Heeft U al een gelukbrengende

trol:
U vindt ze al vanaf / 3,95 in:

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTflAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR 33

TELEF. 4755

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

VUURWERK UITGESTELD
Het vuurweik, dat op woensdag

28 juli zou worden afgestoken, werd
va. verband met de slechte weers-
omstandigheden uitgesteld tot a s

woensdag 4 augustus, eveneens des
avonds om precies 10 uur op het

strand vóór de Rotonde.

STRANDFEESTEN
Stichting „Tourmg Zandvoort" die

op 29 juli in samenwerking met de
Victoria-fabrieken een strandfeest

voor de jeugd zou organiseren, heeft

dit gebeuren m verband met de aan-
houdende slechte weersomstandig-
heden afgelast.

Intussen werd een nieuw strand-

feest op het zomerprogramma ge-

plaatst namelijk op 23 augustus a.s.

thans in samenwerking met de

Michehn fabrieken.

OPBRENGST COLLECTE
De door de stichting „Kennemer

Dierentehuis" j.1. zaterdag in Zand-
voort gehouden collecte heeft een

bedrag opgeleverd van ƒ 638,84.

EEN FRAAI SUCCES!
Bij het onlangs te Heemskerk,

onder auspiciën van de Neder-
landse Unie van Muziekverenigin-

gen, gehouden muziekconcours „Kla-

roen '65", behaalde het hieraan

deelnemende fanfare-korps „St.

Ceciha" uit Heemskerk, onder lei-

ding van dhr. Jac. Wildschut, met
296 punten een. Ie prijs in de con-

certwedstnjd en met 96 punten een

Ie prijs in de marswedstrijd. De
drumband van dit korps behaalde

eveneens een Ie prijs in de drum-
bandwedstnjd. Aan „St. Cecilia"

werden verder nog een viertal ex-

tra-prijzen toegewezen voor het

hoogst aantal punten m de concert-

afdeling, hoogst aantal punten in de

marsafdeling, hoogst aantal punten

van de dag in de marswedstrijd en

voor het hoogst aantal punten van
de drumband in de drumbandwed-
strijd.

Wij feliciteren de directeur van
onze Zandvoortse Muziekkapel van
harte met deze fraaie successen.

BALLONWEDSTRIJD EN
2de ZANDBOUWWEDSTRIJD

Stichting „Touring Zandvoort"

organiseert de jaarlijkse ballonnen-

wedstrijd voor jeugdige kinderen

van badgasten en inwoners op dins-

dag 3 augustus. Om 1 uur precies

zal de directeur van genoemde stich-

ting, de heer J. B. Th. Hugenholtz

op de Rotonde aan de Strandweg het

startschot lossen.

Men kan zich voor deze wedstrijd

van heden t.m. maandag opgeven

aan het kantoor van de V.V.V.

Zandvoort op het Raadhuisplein van
9 tot 5 uur echter niet 's zondags.

De ballonnen met de daaraan te be-

vestigen 'kaartjes kunnen worden
afgehaald op het insehnjvingsbewijs

in de speelzaal van Hotel Bouwes
aan de Strandweg op dinsdag 3

augustus van 9 uur af

De 2de zandbouwwedstnjd in dit

seizoen zal worden georganiseerd op
donderdag 5 augustus, wederom op

het Zuiderstrand bij de reddings-

post en. vangt aan 's middags 2 uur.

Kinderen van badgasten en in-

woners kunnen eraan deelnemen. De
prijzen zullen ook nu weer bestaan

uit waardebonnen. In hel V.V.V.kan-

toor aan het Raadhuisplein kan wor-
den ingeschreven op maandag 2,

dinsdag 3 en woensdag 4 augustus
van 9 tot 5 uur, Kinderen van 7 t.m.

15 jaar, die worden onderverdeeld
in drie groepen, komen voor deze
inschrijving in aanmerking.

GSIDGEL.DIG IN DE WEEK VAN 28 JULI T/M 3 AUG. 1965
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Raadhuis-Restauratie

Enkele weken geledon sprak ik
er mijn bevreemding over uit, dat
de restauratie van ons Raadhuis
juist in het volle seizoen moest
vallen.

„Alles weten is alles begrijpen"
en daarom laat ik hieronder volgen
het commentaar op dit bericht van
de heer Bdo van Tetterode, dat in-
derdaad wel een andere kijk op de
zaak geeft.

„Onder supexvisie van de Zand-
voortse architect Gies Sterrenbuig,
heeft mijn steenhouwerij en de aan-
nemer de Rooij uit Zandvoort juist

deze opknap van het Raadhuis m
de zomeimaanden ter hand genomen
Omdat wij de zekerheid van maxi-
mum aan werkbaar weer wilden
hebben. De natuursteenbewerkors
hebben hoog op de steigers moeten
werken, de gebeeldhouwde wapens
en ornamenten opnieuw opgehakt
en de natuursteen (Franse Kalksteen
„Brauvilliers") zodanig schoonge-
maakt, dat de beschermende en be-
houdende patinelaag (Calcin-laag)
in takt bleef Een en ander aan de
hand van Ir. Mac Mülan, directeur
van de Farijse Publieke werken, die
de supervisie heeft over de schoon-
maak van Parijs. De restauratie van
ons Raadhuis was hard nodig, want

de oorspronkelijke ijzeren ankers in

de top van het gevelfries waren
gaan roesten en doden de steen
zwellen, hetgeen o a. gevaar voor de
trouwerijen had kunnen opleveren
Gelukkig waren wij ei bijtijds bij en
heeft mijn firma de natuui steen op-
nieuw van koperen ankers en doken
kunnen voorzien. Tevens zijn de
bordes-platen en de stoeptrcden van
hardsteen vernieuwd Dit alles is

- gezien onze ervaring bij de res-
tauratie van het Koninklijk Paleis
te Amsterdam in koite tijd geschied
en met alle zorg uitgevoerd, med»
dank zij do vooi treffelijke leiding
van architekt Gies Sterrenburg en
de snelle, deugdelijke vernieuwing
van de onderbouw van de stoeppai-
tij door de firma de Rooij, want
deze onderbouw was geheel „gaar"
en het metselwerk gestikt •

Thans kunnen bij een aubade de
autoriteiten weer op een stevig ge-
fundeerd boides en op een geheel
vernieuwde trap staan. Nog enkele
weekjes geduld en ons Raadhuis
komt in nieuwe glorie achter de
schutting te voorschijn, daar ter-

stond na de bouwvakvakantie de
laatste hand aan deze restauratie
wordt gelegd, na een operatie, die
bijzonder dringend was

Edo van Tetterode

Onthulling en expositie
Burgemeester Mr. H. M. van

Fenema heeft woensdagavond j.ï.

wederom een tweetal beelden ont-
huld als tweede fase in het kader
van de kunstzinnige verfraaiing van
het dorpsbeeld, voor welk doel de
gemeenteraad indertijd een apart
fonds instelde. In oktober 1963 nam
de raad Jti.1. op voorstel van burge-
meester en wethouders het besluit,

om aan negen kunstenaars een op-
dracht te geven tot vervaardiging
van beeldhouwwerken of hiervoor
een schetsontwerp te maken.
-In 1964 kwam een vijftal kunste-

naars met de verstrekte opdrachten
gereed, zodat in juli van dat jaar
de eerste vijf beeldhouwwerken
konden worden onthuld.
Deze avond werd in het plantsoen

aan de Patrjjzenstraat door Mr. Van
Fenema onthuld een beeld van
mevrouw Loekie Metz te Rotter-
dam en in een plantsoen aan de
Fazantenstraat een schepping van
jnevrouw A. Koning - de Jong uit

Amsterdam.

Vele kunstenaars woonden deze
onthulling brj, evenals de wethou-
ders mevrouw C. Stcmler-Tjaden en
de heer A. Kerkman, terwijl ook de
gemeentesecretaris, de heer W.M.B
Bosman aanwezig was. In zijn toe-

spraak, die aan de onthulling vooraf
ging, wees de burgemeester erop,

dat met de onthulling van het
zevental beelden de laatste fase van
de dorps-verfraanng nog niet is af-

gesloten. De derde en laatste fase
vangt namelijk aan in 1966, wanneer
op de Rotonde een groot beeldhouw-
werk zal worden geplaatst, vervaar-
digd door de-heer Jan van Luijn,

om aldaar als blikvanger te dienen
voor de badgasten en inwoners, ter-
wijl de heer Hans Bayens een
schetsontwerp maakte voor een
beeldhouwwerk, dat t.z.t. op het
Raadhuisplein in het centrum van
het dorp een plaats zal verkrijgen
De onthulling van hot beeld op de
Rotonde hoopte spreker nog tijdens
zijn ambtsperiode, die eind mei 1966
afloopt, te kunnen meemaken.
Namens de gemeente schonk spr

mevrouw Metz een boeket anjers,

waarna Mr. Van Fenema, door ver-
wijdering van de Zandvoortse vlag,
die Ihet beeld aan het oog onttrok,
dit onthulde. Het is een in brons
gegoten, bijna 1 meter hoog beeld-
houwwerk, geplaatst op een sokkel
van graniet dat tot titel heeft: Twee
provincialen", waarmee de vervaar-
digsler heeft willen uitbeelden, hoe
Zandvoort door verschillende pro-
vincies wordt bezocht. Het fraaie
beeldhouwwerk, dat des avonds
zal worden verlicht, voldeed in deze
omgeving uitstekend.

Vervolgens begaf het gezelschap
zich naar de Fazantenstraat, waar
ïn een fraai plantsoen, temidden van
coniferen, het beeldbouwwerk van
mevrouw A. Koning - de Jong op
dezelfde wijze werd onthuld, nadat
ook haar door de buigemeester na-
mens de gemeente bloemen waren
aangeboden Dit beeldhouwwerk
heeft een iioogte van ruim een halve
meter en werd eveneens op een
granieten sokkel geplaatst. Het stelt

voor een moeder met een kind, is

eveneens in brons gegoten en komt
midden in dit mooi aangelegde
plantsoen bijzonder goed tot zijn

recht. Ook dit beeld zal des avonds
worden verlicht.
Na deze onthulling verzamelden

velen zich in de aula van het Ge-
meenschapshuis, waar een expositie
van beeldende kunsten door wet-
houder mevrouw C. Stemler-Tjaden
van Sociale en Culturele zaken werd
geopend. Vele autoriteiten woonden
deze opening bij, onder andere thans
ook wethouder J. L. C. Lindeman,
vele hoofden van takken van dienst,

hoofden van scholen, vertegenwoor-
digers van de Culturele Raad Noord
Holland en van de Culturele Con-
tactcommissie in Zandvoort.

De wethoudei, na ingeleid te zijn

door de burgemeester,wees er in haar
openingstoespraak op, dat het vorig
jaar aan de tentoonstelling „Van
Sandevoerde tot Zandvoort" een
expositie werd verbonden van beel-
dende kunst, die een bescheiden om-
vang had. Thans echter wordt aan
de onthulling van de beide laatste
beelden een tentoonstelling verbon-
den, die van veel grcteie omvang is.

Mevrouw Stemler biaoht hartelijk
dank aan allen, die aan de opbouw
van deze expositie hadden meege-
werkt, inzondeiheid de heer L. J.

Linssen, stadsarchitect te Amers-
foort, do Dienst van Publieke Wer-
ken en de Zandvoortse Contact-
commissie voor Culturele belangen.
De wethouder achtte het — betrek-
kelijk als leek — moeilijk, de mo-
derne kunst te benaderen, doch
meende, dat Nedeiland trots mag
zijn op de kunstenaars die ons land
bezit. Zij citeerde hierna uitspraken
van kunstkenners en critici over de
moderne beeldbouw- on schilder-
kunst en sprak tenslotte de hoop uit,

dat zeer velen zouden komen ge-
nieten van het vele schone, dat op
deze expositie wordt tentoongesteld,
waarmee zij de tentoonstelling voor
geopend verklaarde.
De aanwezigen hadden hierna ge-

legenheid tot bezichtiging van de
expositie, die in een tweeial zalen
werd ondergebracht. Zij bevat vier

beeldhouwwerken van mevrouw

Beerthuis-Roos uit Amsterdam, acht
beeldhouwwerken van Ruth Brou-
wer uit Amsterdam, en twaalf
beeldhouwwerken van Jonen de
Kruiff-van Dorsscn uit Amsterdam
Voorts 24 schilderijen en akwarellen
van mevrouw Emmy Joosleri-Eeid-
mans te Soest en achttien werken
van de schilderes Sonja Toebes uit
Bruimsse.

De tentoonstelling werd bijzonder
kunstzinnig, smaakvol en overzich-
telijk opgezet en mag zeker op
kunstgebied zeer belangwekkend
worden genoemd. Zij zal dagelijks
geopend zyn tot 14 augustus, des
middags van 2-4 en des avonds van
8-10 uur.
Het werd een expositie waarmee

Zandvoort, uit kunstzinnig oogpunt
bezien zeer veel eer inlegt en ten
zeerste raden wij U aan, er een be-
zoek te brengen. K.

GEEN SPREEKUUR
De burgemeester van Zandvoort,

Mr H. M van Fenema, is verhin-
derd op woensdag 4 augustus zijn

wekelijks spreekuur te houden

PRINSES MARGRIET
LEERDE SLIPPEN
Drie auto's stopten donderdag j 1

voor de antislipschool van Rob
Slotemakcr. Uit de laatste slapten
HKH Punses Margriet en haai
verloofde, de hooi Pictci van Vol-
lcnho"en

Van 's morgens 9 uui af hebben
beiden de anti-shp-lesscn m een
leswagen van de school gevolgd,
waarvoor hen 's avonds het brevet
kon worden uitgereikt.

Om vijf uur vertrok het hoge ge-
zelschap weer uit onze gemeente

HET KERKELIJK LEVEN IN OORLOGSTIJD (vervolg).

En dan was daar de evacuatie,

waardoor ook het kerkelijk leven
te Zandvoort zwaar werd getioffen

De verschillende gemeenschappen
werden gedecimeerd, de leden
werden verspreid over het gehele
land, het werd voor velen een
„leven in de verstrooiing" Pastoor
Van Diepen, wiens kerk en pastorie

m het „woongebied" stonden, zodat
hij kon blijven wonen, kwam alleen

te staan voor de verzorging van
?ijn parochianen. De Gereformeerde
predikant, nu wijlen Dr Waaning,
evacueerde naar Bentveld, waar een
groot deel van zijn gemeentenaren
woonde, of zich bij de evacuatie
vestigde, en van daaruit verzorgde
hij, ondanks zijn broze gezondheid,
de achtergebleven gemeenteleden in
Zandvoort De avonddiensten dezer
gemeente mochten wolden gehou-
den in de Kapel van de Hervormde
gemeente te Aerdenhout, of in de
school aan de Mr. Enschedewcg.
En toen Dr. Tromp op 2 januari

1944 afscheid nam van zijn Her-
vormde Zandvoortse gemeente
wegens vertrek naar Amsterdam,
deed hij dat (teken des tijds') in de
Vredenhof^kapel te Heemstede, op-
dat nog zo veel mogelijk van zijn

gemeenteleden deze dienst zouden
kunnen bijwonen
Van de gehele Hervoimde kerke-

raad was slechts één ouderling over-
gebleven - de heer K. C. van der
Mije. Naast hem benoemde Ds
Tromp een commissie van drie: de
heren A A Cense, P. van der Mijc

K C zn en G. J Vrcman, om samen
met de hulppredikant Ds Bloems-
ma, het Heivormd keikelijk leven
te leiden.

Zo had het keikelijk leven te

Zandvoort, binnen de bonauwing
van het „Sperr-gebiet" en door de
stijgende nood van oorlog en honger-
winter heen, vooitgang De kleine
gemeenschap, waaibinnen men
meer dan ooit op elkaar was aan-
gewezen, werd gekenmeikt door
con goed en opgewekt geestelijk
leven Ei was behoefte aan de
sterkende kracht van Wooid en
Sacrament Nood leeide niet alleen
bidden, zoals het spreekwoord wil,

hij leerde óók de weg vinden naar
het hart van de naaste, aan welke
kerkelijke of geloofsgemeenschap
die naaste ook veibonden was In
de donkerste dagen van de honger-
winter, met de vooral voor zieken
eindeloos duiendo lichtloze avonden,
bracht de Pastoor z'n kaarsen oók
naar de Protestantse zieken Dat
was niet alleen maar „een lichtje"

't Was een symbool
Toen kwam de Bevrijding! In de

Pxotestantse diensten werd ge-
sproken over het voord uit de
Galaten-brief: „Staat dan in de
vrijheid, door dewelke Chnstus U
heeft vrijgemaakt" In de RK kerk
hoorde men ontroerd de blijde jubel
van Psalm 43: „Liberasti nos ex
affligentibus nos, et eos qui nos
oderunt, confudisti": Gij hebt ons
gcied van die ons verdrukken en
die ons haten maakt Gij te schande

En op de avond van de dag
waarop ook Japan capituleerde
vonden de Zandvoortse Kerken
elkaar m een gemeenschappelijke
dankdienst in het stijlvolle gebouw
der Heivormde Kerk, waai gespro-
ken werd over „Vrijheid".
Tiagisch was het, dat in diezelfde

nacht "Di Waaning in de Mana-
stichting te Haarlem overleed De
ontberingen van de hongerwintei
waren voor hèm te zwaar gebleken

Een tenslotte' had het zin, na tien
laar, al deze dingen nog eens weer
op te halen in dit overzicht, dat
bovendien in geen enkel opzicht
aanspraak kan maken op volledig-
heid' Had het zin, te herinneren
aan nood en strijd, pijn en leed9

Was het niet beter, dit alles bedekt
te laten met de sluier der veigetel-
heid en met de mantel der liefde"
En was dit met vooral beter, omdat
het hiei gaat over Kerk en gods-
dienst' Kerk en godsdienst, waar-
van met reden mag verwacht
wolden, dat zo „de hand aan de
ploeg slaan en niet zien op hetgeen
achter is"

Echter, vergeten wij niet, dat liet

hierboven geschetste nog geen voi-
leden is, maar van een brandende
actualiteit De strijd dor Kerk is, m
wezen, helemaal niet geëindigd met
de Bevnjdng Ze gaat door, tegen
dezelfde geest, al steekt die geest
zich thans weei in een ander ge-
waad
Vergeten wij voorts niet, dat die-

zelfde Kerk, die haar oordelend
woord hééft gesproken en nog
spreekt, ook de draagster was en is

van de boodschap der genade en
der barmhartigheid, voor over-
winnaars en overwonnenen beide
Veigetcn wij vooral met dat het

niet gaat om het openhalen van
oude wonden, of om het oprakelen
van gevoelens die nu begraven
moeten blijven, maar dat het gaat
om de Heer der Kerk Om de glorie
van Zijn Geest, die m donkere
dagen ook m óns midden tol open-
baring kwam En - komt!
Nauw hoorbaar boven de bran-

ding uit klinkt v/eer bescheiden de
stem van het — weergekeerde —
oude doipsklokie: „Jezus is mij de
naam gegeven"
Die andere klokken keerden niet

weer Wèl werden zij vervangen
en hun samenklank beiert het mo-
tief van een „Gloria" over doip en
duin en strand.

Gloria Jezus! Uw naam is

onze hope 1

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129
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Grote deelneming eerste zandbouwwedstrijd
Onder leiding van de V.V.V.-di-

recteur, de heer J. B. Th. Hugcn-
holtz, organiseerde stichting Tou-
ring Zandvoort woensdagmiddag
21 juli op het zuiderstrand de eerste
zandbouwwedstrijd van dit seizoen.
Er was voor dit gebeuren cen zeer
grote belangstelling. Niet minder
dan 84 jongens en meisjes namen
eraan deel, waarvan 32 in groep A
(7 - 8 en 9 jaar), 42 in groep B (10

11 en 12 jaar) en 10 in groep C (13,

14 en 15 jaar).

De jury bestond uit Mevrouw A.
Rorrikes-Wellensieck en de heren
Edo van Tetterode en C. Kuyper.
Er werden ook nu weer uit zand

water en schelpen opvallend fraaie
werkstukken door de jeugd op het
strand geboetseerd. Het Zandvoon-
se circuit, paleis Soestdijk, en zelfs

de Beatles werden afgewisseld door
zeemeerminnen, krokodillen, olifan-
ten, race-auto's en vanzelfsprekend
de gebruikelijke foiten.

Het werd tenslotte geen eenvou-
dige taak voor de jury, do prijzen,

(bestaande uit waardebonnen) vast

te stellen, want gaaine was aan elke
deelnemer(ster) cen prijs gegund
Om ruim vier uui maakte de heer
Hugenholtz de winnaars bekend,
met het volgende ïesultaat:

Groep A: 1 Andié Hirschfcld Am-
sterdam met „zeemeermin" 2. Mar-
ja Kook Amstelveen met „Modein
mozaïek" 3 Angola en Anneke Dek-
kers Zandvoort met „olifant", 4 Gor-
rie van der Eike, Zandvoort met
„Haven met schepen" 5 Jan Kerk-
man, Zandvoort met „Burcht".

Groep B: 1 Marga de Jager Sant-
poort met „Noptunus", 2 Inge en
Arnt Hazcs Amstcidam met „zee-
meermin" 3 M Antonides en A.
Verhagen Zandvoort met „Pramide"
4 Guus van Zadelhof Hilveisum,
met „Mont Blanc-tunnei" 5 Boude-
wijn van Duivenvoorden Zandvoort
met „scheepjes"

Groep C: 1 Wim Vlcmings Amstei-
dam met „Grenadier" 2 Peter Kat-
saarski Berlijn, met „dolfiin". 3

Marga van Wondei en Amsteidam
met „kat"

De heer Edo van Tetterode ging
hierna over tot uitreiking van de
ereprijs, de „Zand-loeres", een klei-

ne afbeelding van het 1 april-mo-
nument, die werd toegekend voor-

de beste aitistiekc picstatie in het
algemeen. Deze tiofee moet 2x ach-
tereen, of driemaal totaal wolden
gewonnen, ter verkrijging van het
frame beeldje in brons De prijs

werd drt jaar toegekend aan Marga
de Jager url Santpoort, dre naar liet

oordeel van de ïmy met cen bijzon-
der fraaie „Noptunus" rn giocp B
do allerbeste piostntio van de ge-
hele wedstrijd had geleverd.

Gelet op de zeer grote belangstel-
ling overweegt de heer Hugenholtz
in de loop van de maand augustus
nog cen tweede zandbouwwedstrijd
te organiseren, mede in verband
met liet feit, dal leerlingen van de
Zandvoortse scholen, die nog geen
vakantie hadden, niet aan deze wed-
strijd konden deelnemen. Wü ver-
wijzen hiervoor naar cen bericht,

elders in dit blad.



CNèJsIIEUWE TAÜNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAAR!
Het Vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

-

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van

de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt
nog meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit. (^c&njec^

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPING
and PRINTING

F
'LMs

AGFA-COLOR

Foto- en Filmstudio Job. v.d. Meer
FOTO „LION"

HALTESTRAAT 69 — ZANDVOORT
2 min. vom Bahnh'of
2 min. de la Gare

KODAK-COLOR

2 mr.i. van het station I

2 min. from the station |

GEVA-COLOR FERRANIA-COLOR

üJ^s
DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN

•

und KOPIEREN

ROLFILMS en 8+16 m.m. Cinéfilms

Geopend van 9 uur 's morgens tot 10 uur 'savonds

E. van der Linden
STOFFEERDER .

-

INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

Grote collectie vloerbedekking Jabo / 7,75 p. m.

ALUMINIUM ZONWERING v.a. ƒ25,50 per nü

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

W(j ryden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5051 of 2845 - SCHELPENRLEIN 18

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Ingrid. Maria Inge, d. van

C. van der Klauw en G. Paap.
. Ronald Albert, z. van A. Halder-
man en C. M. Dubbis.

Ondertrouwd:
J. W. van Kordelaar en J. Gebe.
J. C. Keur en Y. van Sluisdam.

Gehuwd: Corn. Chr. van der Zee
en L. F. v.an der Eist.

B. M. Laarman en C, M. Visser.

Overleden: Peter Stommel, 84 jaar,

geh gew. met A. Winkelkémper.
(v/onende te Duisburg).
Cornelia Joh. van der Velde, 94
jr., geli. gew. met C.H. Haagmans.

Gaat u met vakantie?

Zorg dan voor een RESERVEBRIL!

Het kan u van pas komen!

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift-
geheel zonder kosten.

HALTESTRAAT 5

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

f/t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 817 14

Voor zelf tuinieren
Nieuw! Nieuw!

fiGAZONMEST „SCOTTS
Ongelofelijk goed! Dit is de voeding voor Uw grond, waarop

reeds lang gewacht werd.

PHILIPS TÜINVERLICHTING Fantastisch, feeëriek en niet duur!

LAAT NU UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-

hoging thuisbezorgd! Wö geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

DAMES, DOET NIET ALLEEN UW VOORDEEL MET ONZE
AANTREKKELIJKE PRIJZEN, MAAR OOK MET ONZE AAN-
TREKKELIJKE GELEGENHEID TOT PARKEREN, DAT BIJ

ONS GEEN MOEILIJKHEDEN BIEDT!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. ƒ 3,25

500 GRAM RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,75

500 GRAM ROSBIEF v.a. ƒ 4,50

150 gram Ham
150 gram Pekelvlees
150 gram Gel. Lever

ƒ0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ0,68

ƒ 0,98 250 gram gek. Worst ƒ 0,95

ƒ 0,98 250 gram Leverworst ƒ 0,80

Wtf leveren U gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2*95
Verder: Groenten - Bami - Nassl - Croketten

Bitterballen - Kippen - Klppoulct enz.

Kampioenschappen wielrennen

Het was wel een groot verschil

met de daaraan voorafgegane zon-
dag, toen op ons circuit het gebrul
van de machtige race-motoren klonk
aangedreven door 's werelds groot-
ste coureurs en. . zaterdag j.1. toen
voor de tweede maal Evert Dolman
uit Rotterdam het wielerkampioen-
schap op de weg voor amateurs be-
haalde, na een wedstrijd, die door
het bar slechte weer - harde wind
en af en toe wat regen - slechts

de allersterksten de eindstreep deed
bereiken.

Nu slechts inplaats van race-ge-
daver het eentonig ruisen van de
banden op het' asfalt van een groep
renners die na elke ronde kleiner

werd. Van de 388 amateurs, die van
start gingen, bereikten er slechts

20 de eindstreep, na het afleggen
van 42 ronden met een lengte van
4193 meter per ronde. De felle wind
was er oorzaak van, dat slechts een
enkele maal de rondetijd onder de
6 minuten kwam te liggen, doch al

met al werd 'ook dit wielerfesttfn

weer een opwindend schouwspel
Er waren tal van ontsnappings-

pogingen, v/aarvan de meeste op
niets uitliepen, er waren ook ver-

scheidene valpartijen, gelukkig zon-

der ernstige gevolgen en ronde na
ronde stapten" vele rijders van het

zadel, zodat uiteindelijk slechts de

allerstenksten .overbleven.

Toen er nog 25 kilometer gereden
moest worden, (6 ronden) vormde
zich een kopgroep van 6 man, be-
staande uit Holst, Steevens, van
Middelkoop, Schepers, Kloosterman
en van Noord, < die een flinke voor-

sprong nam op het peloton, toen nog
uit 29 man bestaande. Evert Dol-

man zag dit gevaar bijtijds in en

met Vianen aan z'n wiel begon hij

aan de bijna hopeloos lijkende op-

gave deze kopgroep in te halen. Het
werd een prachtig staaltje van rij-

teehniek en uithoudingsvermogen,
dat bij het publiek veel enthousias-

me verwekte, want na deze inhaal

manoevre twintig kilometer lang te

hebben volgehouden, lukte het dit

tweetal, met nog vijf kilometer rij-

den zich bij deze kopgroep aan te

sluiten. Een merkwaardig staaltje

van doorzettingskracht dat terecht

bij de ruim twintigduizend.toeschou-

wers grote bewondering wekte.
Toen ging het erom, wie van deze

acht doorzetters uiteindelijk de over-

winning zou ' behalen, want het

stond toen wel vast, dat het pelo-

ton geen schijn van kans meer had,,

deze kopgroep in te lopen.

Het werd een machtige eindsprint
die bij liet uitkomen van de Tar-
zanbocht, met do zware wind pal
tegen, werd ingezet. Een enorm ge-
vecht, waarbij alle renners zich tot

het alleruiterste gaven, op deze
sprint hun laatste krachten concen-
trerend. Een gigantisch gevecht dat
door ihet publiek (staande op de tri-

bunes) in ademloze spanning werd
gevolgd. Evert Dolman, de 19 jarige

renner uit Rotterdam wist te zege-
vieren met nog geen fietslengte

vóór zijn grote rivaal Harry Stee-
vens. Volkomen uitgeput bereikte hij

de finishlijn. Hij had' de 42 ronden
afgelegd in bijna vier en half uur.
Voor de tweede maal behaalde hij

daarmee de nationale kampioens-
titel voor amateurs op de weg, kréég
het kampioenstricot, de enorme
lauwerkrans en naar alle' waar-
schijnheid zal hij door het behalen
van deze titel worden gekozen voor
de wereldkampioenschappen wiel-
rennen in San Sebastian 1965, welke
2 september a.s. aanvangen. :

Een prachtige prestatie na een
enerverend gevecht van een veelbe-
lovend wielrenner, waarvan-iwe on-
getwijfeld in de toekomst nog veel
kunnen verwachten. Aan de grote
wedstrijd gingen wedstrijden voor
nieuwelingen en aspiranten vooraf,

die eveneens veel spanning brach-
ten. De totaal-uitslagen waren:

Amateurs: 1. Evert Dolman, 4.29.47

uur; 2, Harry Steevens z.t; 3: 'Wim
Schepers z.t.; 4. Gerrit van Noord
z.t.; 5. Daan Holst z.t.; 6. Nol Kloos-
terman z.t; 7 Gerrit Vianen z.t.; 8.

Adrie van Middelkoop z.t. Op. vier-

minuten volgden: 9. Jacques Brou-
wer; 10. Leo Duyndam; 11 Evert Bos
12 Wim de Bois; 13 Renee Pijnen;
14 Wim Emo; 15 Rien Wagtmans;
.16 Piet Kettenis; 17 Ko Zomer; 18

Rinus Hoogerland; 19 Tonnie Rijkers
en op 6.39 min. 20 Piet Heynig.

Nieuwelingen: 1 W. Huysmans; 2
A. Duyker; 3. H. Eckelboom; 4. !K.

van Straten; 5. N. Toussait; 6 D.
Warnaar; 7 A. Versluis; 8:M. Jong-
kind; 9 R. Cornelissen en 10 R. Snij-

der.

Aspiranten: 1. W. Klinkenberg;' 2'
,T.

de Bruyn; 3 H. van Zandbeek; 4
B. Cardol; 5 J. Deckers; 6 K. Keij-
beek; 7 J. Notlen; 8 W. Haaijer; 9

H. Neeskens en 10 G. Scheffer.

BRANDWEER HOUDT PUZZELRIT
Als onderdeel van de viering van

het tienjarig bestaan van de per-
soneelsvereniging van de Zandvoort-
se vrijwillige brandweer, dat dit

jaar wordt herdacht, wordt op 26
september a.s. eenpuzzelrit georga-
niseerd voor motorvoertuigen. >.

Er zal in twee klassen worden
.gereden volgens het Nationaal re-
glement voor betrouwbaarhéidsrit-
ten van de' K.N.A.C.
De lengte van het parcours zal

ongeveer 50 kilometer zijn en er zal
in 't bijzonder worden gelet op de
verkeersveiligheid en de ongeschre-
ven wet van het verkeersfatsoen.
De rit zal uit drie onderdelen be-
staan. In klasse A zullen dienstvoer-
tuigen starten en -

in klasse. B-die
van burgers. Tot 16 september, kan
men voor deze rit inschrijven.- -

JOEGOSLAVEN SPELEN-
''*'""

EN ZINGEN .-

Dit is nu de muziek, die we tij-

dens het seizoen in onze seizoenbe-
dryven zo gaarne horen en die ge-
dachten oproept aan voor-oorlogse
seizoenen, toen 'aan onze toen nog
ongeschonden Noordbqulevard in
vele van de daar aanwezige etablis-
sementen dergelijke ensembles te
horen en te zien waren, die aan het
vooroorlogse seizoenleven die pret-
tige intimiteit gaven en bq het pu-
bliek grote waardering vonden.
Wij doelen met dit alles op het

Joegoslavisoh muzikale ensemble
„Stojanovitch", dat- tot eind augus-
tus elke maandagavond in bar-bo-
dega Petrovitch aan de Kerkstraat
optreedt. Het is een familie-ensem-
ble, bestaande uit vader met drie
zoonsj een nicht en een schoonzoon,
dat. wij maandagavond j.1. beluister-

den. -

• Men brengt in prachtige .Joego-
slavische costuums zang en muziek
uit . de Balkanlanden, muziek, die
boeit en fascineert door de onstui-
migheid, die wel • uitsluitend het
kenmerk lijkt te zijn van deze Oos-
terse gebieden. Er gaat een zeld-
zame bekoring van uit. Van .dé viool
die afwisselend zijn instrument laat
jubelen, zingen en 'klagen, van de

.

fantastisch spelende pianist 'en ac-
cordeonnist, van de uitzonderlijk
bekwame clarinettist, van de gita-

rist, die op zijn elektrisch instru-
ment een weelde van -klanken to-

vert- en niet te vergeten - het- hier
weinig gehoorde instrument de
Bura, een soort miniatuur tamtam,
op grandioze wijze met de hand be-
speeld. Bij dit alles een zangeres,
die op allercharmantste wijze het
vokale gedeelte van 'deze; bruisende
muziek verzorgt. Men-komfc-.niet los

van deze sprankelende klanken, die
blijven boeien en van ' een." -grote
bekoring zijn.' Het -was er reeds
flink vol, j.1. maandagavonden deze
gezellige bar-bodega. En\:rwij kun-
nen niet anders doen dan U met
klem aanraden dit fantastische op-
treden eens te gaan zien. en beluis-

teren, het is werkelijk een muzikaal
genot van de eerste orde en enthou-
siast gebrachte kunst op hoog
niveau. K.

HOOGWATER
Aug.: Strand

'H.W. LiW. H.W. L.W. berijdbaar

1 6.15 2.— 18.44 14.— 10.00-16.30

2 7.— 2.30 19.27 15.— 11.00-17.30

3 7.46 3.— 20.13 15.30 11.30-18.00

4 8.36 4.— 21.04 16.30 12.30-19.00

5 9.361 5.— 22.07 17.30 13.30-20.00

6 10.43 6.— 23.17 18.30 14.30-21.00

7 12.01" 7. .— 20.— 16.00-22.30

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

VOOR EEN GOED KOP KOFFIE
met een echt Hollandse pannekoek

uit een prima keuken, is Uw adres:

PAVILJOEN-CAFË- RESTAURANT

HET KARREWIEL
met zijn mooi uitzicht over strand, zee en duinen.' """-

aan de Noordboulevard (kop Zeeweg) te Bloemendaal aan Zee.

Eigen{parkeerterrein
Het gohcle jaar geopend. ; . Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.

TELEFOON 02500 - 57325.
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Langs de vloedlijn

Wie zichzelf tot bezem maakt,
moet zich niet beklagen over
het stof dat hij opwerpt.

G. Chr. Lichtenberg
(1742-1799)

Toneelzaal
Vol trots toonde de beheerder van

het Gemeenschapshuis aan het
Schoolplein, de heer Theo van Veen
mij een dezer dagen de grote zaal

in dit cultuurcentrum, die thans met
bescheiden middelen, ook geschikt

werd gemaakt om dienst te kunnen
doen voor het geven van toneeluit-

voeringen. Er werd een ruim en
doelmatig toneelpodium in gebouwd,
met terzijde een tweetal kleedka-
mers, van de zaal te scheiden door
een gordijn.

'Decors, ontbreken nog, doch gezien

de vaardigheid die . onze amateur-
toneelverenigingen 'reeds meerdere
malen hebben .ten toon gespreid op
het gebied van smaakvolle en ar-

tistieke decorbouw, lijkt het mij voor
deze verenigingen een kleine moei-
te, hier voor elke voorstelling een
decor op te bouwen en te ontwerpen.
De gezellige zaal biedt plaats aan

ongeveer 200 . toeschouwers, zodat
mijns inziens hier in belangrijke

mate wordt tegemoet gekomen aan
het gebrek aan goede zaalruimte in

onze gemeente.
Onze verenigingsbesturen moeten

er maar eens een kijkje gaan nemen
ze zullen - met mij - versteld staan
over de mogelijkheden, die deze
zaal biedt. Een en ander betekent
ongetwijfeld een belangrijke voor-
uitgang wat betreft de outilage in

het Gemeenschapshuis en ik hoop
van harte, dat het bestuur met deze
fraaie aanwinst het succes zal oogst-

en, dat men ervan verwacht, waar-
aan ik overigens niet in het minst
twijfel. ' K.

55 JAAR PREDIKANT
Zaterdag 31 juli was het 55 jaar

geleden dat Ds. G. K. van der Horst
^rthans; een» der -bewoners van „Het
huis in de duinen)" als predikant
werd bevestigd bg de Nederlandse

" Hervormde kerk.
In 1909 werd Ds. van der Horst

door het Provinciaal Kerkbestuur
van Friesland toegelaten tot de
•Evangelie-bediening. Op 31 juli 1910

werd hij bevestigd als predikant bij

de Hervormde kerk van 's Heeren-
berg in de classis Doetinchem. Ver-
volgens was hij als zodanig werk-
zaam in de .gemeente Steenbergen
(classis Breda) van 1915 tot 1924;

Deersum en Poppingawier (classis

Sneek)'van 1924 tot 1931; Akkrum
(classis Heerenveen) van 1931 tot

1941; Watergang (classis Edam) van
1941 tot 1945 en Hoogvoud en Aarts-
woud (classis Hoorn) van 1945 lot

1949. Met ingang van 1 april 1949

werd hem wegens het bereiken van
de 65 jarige leeftijd pensioen ver-
leend. Na zijn emeritaat vestigde Ds.

van der Horst zich in Haarlem-N.
waar hij nog enige jaren werkzaam
was als predikant-voorganger van
de afdeling Haarlem van de Neder-
landse 'Protestantenbond. Vacature-
beurten vervulde hij in die tijd ook
af en toe bij de afdeling Zandvoort.

In de loop der jaren heeft Ds. van
der Horst vele bestuursfuncties ver-
vuld en zitting gehad in tal van
colleges en commissies. Sinds hij zijn

intrek heeft genomen in „Het huis
in de duinen" gaat hij ook daar af

en toe nog voor in de zondagavond-
diensten in de kapel, ((uitsluitend

voor de bewoners) ondanks zijn

hoge leeftijd.

Ds. van der Horst schreef tenslot-

te een tweetal brochures namelijk
„De kerk als religieuze organisatie"
en „Het Evangelie en de samenle-
ving".
Op verzoek van de jubilaris heeft

de herdenking van zijn 55 jarige

ambtsbediening in intieme kring
plaats gevonden.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Zalle we d'r nog warmples

bai komme to zitte?"

vrije pers
Tijdens 'het onlangs gehouden 14de

congres van het International Press
Institute, heeft de bekende journa-
list en auteur Walter Lippmann een
interessante en leerzame causerie

gehouden over het grondbeginsel
van de vrije pers. In ons bonds-or-
gaan „De journalist" van de Fede-
ratie van Nederlandse journalisten

werden de belangrijkste gedeelten

van deze redevoering overgenomen
en ik acht ze ook voor onze gemeen-
te dermate belangrijk, dat ik U er

graag een uittreksel van geef ter

lering en overdenking.
„Het grondliggende beginsel van

een vrije pers kan niet enkel zijn

dat de mensen het recht hebben
zich vrij te uiten, aldus begon de

heer Lippmann en de lezers zijn

- althans in een democratische we-
reld - vrij, te lezen' wat zij willen.

Dit behoort ook zo te zijn, want ook
redacteuren en uitgevers van kran-

ten zijn feilbaar. Een vrije pers be-

staat dus alleen daar waar de le-

zers beschikken over' uiteenlopende

en concurrerende bladen, zodat ze

kunnen vergelijken en oordelen.

Vrijheid is onverenigbaar met een

monopolie der communicatiemidde-
len.

Een vrije pers is geen voorrecht,

zo vervolgde Lippmann, maar een
organische noodzakelijkheid in een

gecompliceerde samenleving als de

onze. Een vrije pers dient zowel

regeerders als geregeerden de gege-

vens te verschaffen die zij nodig

hebben om de vraagstukken van de

dag te kunnen beoordelen. Zonder
deze voorlichting tean een regering

niet weten wat het volk denkt, doet

en verlangt; ook de uitgebreidste

inlichtingendienst is niet bij machte
deze voorlichting te vervangen. Een
vrije pers met haar uiteenlopende

verslaggeving en commentaren en

als, -forum waarop .
woordvoerders

van allerlei richting hun zegje kun-
nen zeggen, is een van de grond-

slagen van een democratisch be-

wind.
In Amerika, zo zei Lippmann, is

er een voortdurende spanning tus-

sen ambtenaren en regeringsperso-

nen aan de ene kant en verslagge-

vers aan de andere kant over de

onthulling, van komende gebeurte-

nissen: wat er zal worden aangekon-
digd, welke politiek er zal worden
gevolgd, wie er zal worden benoemd
wat aan buitenlandse regeringen

zal worden meegedeeld. Er zijn ook

conflicten over wat er gebeurd is en

waarom en wie ervoor verantwoor-
delijk is.

Het is een spanning tussen actieve

scherpzinnige en argwanende ver-

slaggevers en de door hen achter-

volgde ambtsdragers, die aldus geen

ogenblik 'kans krijgen te vergeten

dat zij een risico lopen als zij in-

lichtingen verzwijgen: het risico in

'de pers te worden geskalpeerd. Het
is geen bijzonder fraaie of elegante

verhouding, maar ze werkt, althans

in vredestijd, tamelijk behoorlijk,

aldus Lippmann.
. In deze wereld, die steeds inge-

wikkelder wordt, raakt ook de jour-

nalistiek steeds meer gespecialiseerd

en de hoofdredacteur die aan het

hoofd staat van een uitgebreide staf

van specialisten op het gebied van
plaatselijk, landelijk en internatio-

naal nieuws, specialisten op politiek,

commercieel, financieel, juridisch en
culinair terrein, medewerkers voor
toneel en muziek, beeldende kunst
en mode, dient wel van alles iets

en althans van iets alles te weten.

Uit de toenemende professionali-

sering van het vak volgt de nood-
zakelijkheid voor de journalist, de

kennis van de specialisten op elk

terrein te respecteren en zelf weten-
schappelijk te leren denken. Dit

toenemende professionalisme is, al-

dus Lippmann, naar het mij voor-

komt de radicaalste vernieuwing in

de journalistiek sinds de. pers be-

vrijd is van overheidsinmenging en
censuur, want het legt de journalist

een gewetensplicht op die onafhan-
kelijk 'is van al zijn andere plichten

en die erboven staat: de plicht de
waarheid te zoeken.
H
Deze plicht leidt tot conflicten in

de journalist zelf. Het eerste en
meest voor de hand liggende hier-

van ontstaat bij de keuze wat hij

zal publiceren: datgene wat het

grootste aantal lezers het eerst en
het gemakkelijkst zal interesseren
- d.w.z. sensatiejournalisitek - of,

desnoods met geldelijk verlies het

publiek te voorzien van datgene wat
het op den duur behoort te weten.
Het laatste is verantwoordelijke
journalistiek.
Een tweede conflict is dat tussen

de plicht de waarheid te dienen en
het verlangen op goede voet te

blijven met de machtigen der aarde,

die misschien de voornaamste bron
van nieuws zijn. Met hun goede re-

laties te onderhouden kan bovendien
eervol en voordelig zijn. Op dit ge-
bied zijn er vele verleidingen voor
de hedendaagse journalist, eenvou-
dige zowel als geraffineerde, en
vaak bezwijkt men ervoor zonder

te beseffen dat men bezwijkt. De
enige bescherming ertegen is, voort-
durend zich er van bewust te zijn,

aldus Lippmann.
Een derde soort van conflict kan

ontstaan als de plicht de waarheid te

dienen in strijd komt met de trouw
aan de regering van het land waar-
toe men behoort.
Walter Lippmann eindigde met te

zeggen: „Dit brengt mij tot mijn
laatste punt, n.1. dat, naarmate de
vrije pers zich ontplooit, en naar-
mate de samenleving zich ontwik-
kelt het er bovenal om gaat of de
journalist, evenals de geleerde, de
waarheid op de eerste plaats stelt

of op de tweede. Als hij ze op de
tweede plaats stelt, is hij een die-
naar van de afgod Succes, ofwel hij

is een ijdel man die het erom te

doen is een debat te winnen. Naar-
mate hij de waarheid op de eerste

plaats stelt, in die mate verheft hij

zich naar - ik zeg niet in, maar naar
het gezelschap van diegenen die het
beste wat het leven te bieden heeft
kennen en genieten".

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L. Baliedux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

Auto huren

f Dj- per dag
Model '64 en '65.

Taunus, Simca, V.W. de Luxe

DE SCHELP
TEL. 4781

Fraai vuurwerk
Zandvoort beleefde woensdag na

lange tijd weer een der weinige zo-

merse dagen in dit seizoen en op
het strand, waar de stemming onder
de .strandpachters door de aan-
houdende depressieaktiviteit evenals
in de natuur meer naar het nulpunt
neigde dan naar de zozeer begeerde
25 graden Celsius of meer, her-
ademde men weer, toen in de loop
van de dag bleek, dat Zandvoort
styf vol gasten zat, die weliswaar
binnenshuis waren gebleven, doch
er dan toch maar waren en nu het
strand kwamen, bevolken, dat aam-
gevuld met een grote toevloed van
dagbezoekers, meer en meer de aan-
blik ging vertonen, die een echt

zomerse dag kenmerkt. Zandvoort
ontwaakte deze stralende zomerdag
uit zyn midzomerse winterslaap. En
al bleven de temperaturen nog wat

EEN KNAPPE PRESTATIE
Voor de zevende achtereenvol-

gende maal heeft onze plaatsgenoot

de heer Henk Keur, deelgenomen
aan de Vierdaagse in Apeldoorn. Hij

tippelde elke dag het maximum,
namelijk veertig kilometer en legde

dus totaal 160 'kilometer af in

vier dagen. Een fraaie vergulde
medalje was zijn beloning. Wij feli-

citeren hem van harte met deze

knappe prestatie, die hem zelfs geen
enkel blaartje opleverde.

HOOGWATER
Aug.: Strand

H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar

8 -.35 8.30 13.17 21.— 4.30-11.00

9 1.39 9.30 14.09 22.— 5.30-12.00

10 2.26 10.30 1152 22.30 6.30-13.00

11 3.03 11,— 15.29 23.30 7.00-13.30

12 3.40 11.30 16.06 24.— 7.30-14.00

13 4.15 12.— 16.41 —.— 8.00-14.30

14 4.48 0.30 17.12 12.30 8.30-15.00

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

GROTE BELANGSTELLING VOOR
JEÜGD-BALLONNENWEDSTRIJD
Het was een gekrioel van jewel-

ste, dinsdagmiddag omstreeks 1 uur
op de Rotonde aan de Strandweg,
waar de heer J. B. Th. Hugenholtz,
directeur van stichting „Touring
Zandvoort" pm precies 1 uur het

startschot zou lossen voor de jaar-

lijkse door de stichting georgani-

seerde ballonnen-race. Alle ballon-

nen - niet minder dan 800 stuks -

waren uitgereikt en in spanning
verbeidde de jeugd het moment van
de oplating. Dat ze er zin in hadden,
de rode, de gele, de witte, blauwe
en oranje ballonnen, om de lucht-

reis te aanvaarden, behoeft zeker
geen nader betoog.

Een straffe westenwind rukte en
sjorde aan de stevig vastgehouden
ballonnen en slaafde erin, dat ver-
scheidene ervan voortijdig het lucht-

ruim kozen. Doch eindelijk was dan
het lang verwachte ogenblik daar'.

De seconden werden afgeteld en om
precies 1 uur viel liet startschot en
stoven ze omhoog in een bonte men-
geling, mot grote snelheid voortge-
dreven door windkracht zes, die oe-

loften inhield voor 'het afleggen van
gr.ote afstanden. Ze kozen de rich-

ting West Duitsland en waren bin-

nen enkele ogenblikken aan het oog
onttrokken. Sommige kleuters, die

het doel van deze vlucht niet snap-
ten, 'huilden om het verlies, anderen
vroegen zich mot ernstige gezicht-

jes af, of wellicht hun ballon, waar-
aan het kaartje met hun naam en
adres en verzoek om terugzending
naar V.V.V. Zandvoort met opgave
van de vindplaats bevestigd was,
het verst zou komen.
Het zal nog wel verscheidene we-

ken duren, voor de uitslag kan wor-
den bekend gemaakt, maar ook dit

jaar leverde deze start van Zand-
voorts jeugdballonncn-race weer een
imposant schouwspel op.

aan de lage kant, men was er dub-
bel en dwars tevreden mee.
De grootste drukte werd des

avonds beleefd. In afwachting van
het vuurwerk, dat om tien uur werd
ontstoken, was het reeds vrij vroeg
in de avond bijzonder druk in het
dorpscentrum en voerden bus en
trein grote aantallen bezoekers aan,

terwijl ook het" gemotoriseerd ver-
keer sterk toenam. Men nestelde
zich behagelijk op de terrassen, die

voor het eerst tot de laatste plaats

bezet waren, of slenterde wat door
de gezellig verlichte winkelstraten.
Toen om precies" 10 uur dé lich-

ten langs de Boulevards doofden en
de eerste vuurpijl ter aankondiging
van het komende spel van vuur,
licht en kleuren, de diepblauwe
hemel tegemoet stoof, om daar met
een daverende klap en een helle

lichtflits te ontploffen, waren er

twee zeeën langs de kust, de zee, die

haar witgekuifde golven naar het
strand stuwde en de mensenzee op
de Boulevards. De maan, die bijna
tegen de horizon aanleunde en over
de zee een zilver geschubde loper
had gelegd, was bij dit alles reeds
een brok natuur-vuurwerk op zich-
zelf. Een half uur lang hebben de
vele duizenden genoten van een
grandioos pyrotechnisch festijn, dat
ook nu weer terecht grote bewon-
dering wekte en verscheidene ma-
len een spontaan applaus ontlokte.

Toen tot besluit het ma-
gistrale slotstuk: „Tot 11 augustus"
met daverend geweld uit elkaar
spatte in een bonte kleurenmenge-
ling, verspreidde de enorme men-
senmassa zich slechts langzaam en
perste zich in hoofdzaak door de
nauwe Kerkstraat naar het dorps-
centrum, waar voor velen de tijd

van naar huis gaan nog niet bleek
aangebroken, omdat men zo lang
mogelijk wilde profiteren van een
zomeravond, die in dit winterse
seizoen een unicum mag worden
genoemd.

Ga over op aardgas-

centrale verwarming

,TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

heren haar-

verzorger

taM/w, Mj&k
Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand augus-

tus: iedere avond
het bekende T.V.-

dans- en showorkest

Hans Overmeer
met zijn Holland-kwartet.

Als gasten op vrydag, zater-

dag en zondag:

RAÏT en DICK KAART
van de

Dutch Swing 'College Band.

Badhotd
Iedere avond in de BAR-DANCING vanaf 20.30 uur

Het nieuwste hotel aan de kust.

Boulevard Pauluu Loot 1 - Tel. 4941

SoJtwm& Ixlb
Bierkelder: WiM BOS entertainer

met zingende bediening

Dolf Driessen - Corry Vrooms - Lia Bijlmer

De Recreatieclub „Zandvoort" speelt
in het Badhotel het „24 spel Delphi"

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 7.0Ó5 - Haliestraat 57 Zandvoort

Serie

19G5

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,-^.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS ' TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

.Radiotoestellen

ƒ 189,— ^ft3> f 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Dranken bestellen?
Brokmeier bellen! 2002

Er waait een frisse wind
door de nieuwste haar-

modelijn.

DAMESKAPSALON

Haltestraat 63 - Telef. 2214

V . J

's Maandags gesloten.

HOTEL SCUWBS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand
augustus, iedere avond 8.30 u.

Het Italiaanse orkest

Quartetto Salerni

*
in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

Van 6 t.m. 12 augustus:

Sagitto
Jongleur

Gardie Kay
Danseres

Gil Roland
Marionetten-Illusionist

*
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

^.
.'.U fcunt loch uiïk rekenen en

Ay :

,

'-' vergelijken !

1?0% KORTING
op alle

". stoomgoederen

mits gebracht en gehaald hij

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

Ook voor stoppagc

r
Bauwet iïertace

In onze intieme bar

speelt dagelijks van 20-2 uur

het Italiaanse trio

^

£do> Bcu/agtioU
-/



Europa's grootste reizende model spoorweg-show HOLIDAYON RAIL
37 modellen van electrische-, diesel- en stoom-
locomotieven. Ruim 148 personen- en goederen-
wagens - 300 meter rails - 80 wissels en kruis-

punten - 56 signalen - 3000 meter kabel

ZANDVOORT:

Staanplaats:

Zv/arteveld/hoek Herenstraat
l.o. Nieuwe Postkantoor.

Zondags doorlopend geopend vanaf 13 tot 22 uur.

Europa's

grootste reizende

model

spoorweg-show

Dagelijks doorlopend te bezichtigen vanaf 10 uur 's-morgens tot 22 uur

't INTERIEUR

Nu nog Zomerprijzen

SCHUITEN'*
Brandstoffenhandel

SMEDESTRAAT 19 ZUIDERSTRAAT 12

KOLEN EN OLIE
Bestellingen voor Zandvoort-Noord

kunt TJ opgeven REINVVARDTSTR.1

Waar tevens zakjes BRANDSTOF,
AANMAAKHOUTJES en HOUTS-
KOOL voorradig zijn.

Telefoon 2584
na 6 uur 29OS

Autoverzekering
en financiering

J. S. FOLKERS
Dr. Schaepmanstraat 1

Hoek Brederodestraat , „„_.«. t „„, „,.,•„„

Tel. 4580 - b.g.g. 3283
bromfietsverzekering

Speciaal voor Uw
auto-, motor- en

VAMOR Rijschool

Brederodestraat C6 - Telef. 4419

% Reisbureau Kerkman %
fo biedt voor U en Uw gasten de zeer populaire

| dag- en middagtochten %
ty Maandag: Den Haag', Madurodam, SehoveningenA (Pier). Vertrek 13.00 uur, terug 18.00 uur.

Dinsdag: Volendam en Marken.
Vertrek 13 00 uur, terug 18.00 uur.

Woensdag: Aalsmeer (bloemenveiling), Rotter-
dam (met havenrondvaart).
Vertrek 9.00 uur, terug 18.00 uur.

Donderdag: Biusscl (België).

Vertrek 7.J0 uur, terug 22.00 uur.

Vrijdag: Alkmaar (kaasmarkt), IJmuiden.
•W Vertrek 8.30 uur, terug 12.30 uur.

v Gialis uitgebreide folder verkrijgbaar en tevens aanmelding bij:

KERKMAN, HALTESTRAAT 03 - TELEF. 2214

TAXI 2600, GROTE KROCHT 18 - TELEF. 2G00

KORTING
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VERMOEDELIJK VERDRONKEN
Zaterdagavond i.1. werd op het

nooiderstrand een bundel kleren

aangetroffen, die bleken toe te be-

horen aan de 21-jarige Jürgen Scha-

ter, wonende te Frankfurt am Main.

De jongeman bleek in Amsterdam te

Iogcien. Hoewel dit door niemand
is opgemerkt, neemt men aan, dal
hij bij het baden of zwemmen in

moeilijkheden is geraakt en is ver-
dronken. Tot nu toe last men echter
over dit vermoedelijke ongeval nog
in het duister, daar zijn lichaam nog
nergens aanspoelde.

STRANDFEEST
Onder auspiciën van stichting

„Touring Zandvoort" zal de N.V.
Nederlandse banden-industrie „Mi-
clielm" op maandag 23 augustus te

Zandvoort een slrandloest organise-

ren voor de .ïcugd. (Kinderen van 7

tot 15 jaar.)

Men oogst in andere kustgemecn-
ten met deze strandfeesten een groot
succes en de kinderen wordt oen
onvergetelijke middag bezorgd onder
leiding vun Miehclin's mascotte
,.Bibendum"
Hel itrand feest waaraan veel

wedstrijden zijn verbonden begint
om half drie en voor deelname er-

aan zijn voor de kindei en geen kos-
ten verbonden, terwijl elk kind met
een prijs naar huis gaat.

ZANDVOORT SPAARDE
IN SLECHT SEIZOEN
Hoewel in Zandvooit nu niet be-

paald 'kan' gcspi oken worden van
een bevredigend seizoen, weerspie-
gelt zich dit tooh n'ict in de spaar-
resultaten. In het postkantoor te

Zandvoort werd n.1. gedurende de
maand juli door 818 personen inge-
legd een bedrag van ƒ 219.000,— en
aan 396 personen terugbetaald
ƒ 128,000,—. Er werd dus ƒ 91.000,—
bij de Rijkspostspaarbank te Zand-
voort gespaard.

Bij fcestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

ORGELCONCERT
In do R.K. Kerk aan de Grote

Krocht wordt a.s. zondag 8 augustus
te 8.15 uur ei n kort orgelconcert
gegeven door de organist Lourens
Stuilborgen. Do volgende werken
zullen ten gehore gebracht worden:

1. J. P. Swcelinck, Capriccio; 2.

G. Ph. Telemann, Twee koraalbc-
werkingen a. O Lamm Gottes, un-
schuldig, b. Ghrist lag in Todcsban-
den; 3. D. Zipoli, Pastorale; 4. J. S.

Bach, a. Koraalbewerking: „O
Mensch, bcwein dein Sünde gross"
b. Allabrevo.

Toegang is vrij, iedere liefhebber
van goede orgelmuziek is van harte
welkom.

Bij feest of partij,

LEFFERTS dranken erbü':

Zeestraat 44 Telefoon 2254

ZES UREN MOTORRACE
Het heeft aan spanning zeker niet

ontbroken tijdens de zaterdag op
ons circuit gehouden internationale

zes uren motorrace, georganiseerd
door de K.N.M.V. Twee en veertig

equipes van twee man kwamen er-

voor aan de start en de eindresul-

taten bewijzen wel, dat er onder be-

trekkelijk gunstige weersomstandig-
heden bijzonder hard en fel gere-

den werd.
De grootste spanning- ontstond in

de 500 cc. klasse tussen de Oosten-
rijkers Bamcr-Bergold en de Hol-
landers Spahn en Noorlander. De
.eersten op Triumph, de laatslen op
B.M.W. Met slechts het afleggen van
een halve kilometer minder moes-
ten tenslotte de Hollanders het on-'

derspit delven.
Sportieve en mooie wedstrijden,

waarbij rijtechniek en doorzettings-
vermogen een grote rol speelden en
waarvan de uitslagen luidden:
Sportklasse boven 500 cc: 1. Ba-

mcr-Bergold Oostenrijk op Triumph
717,1 tem, gem. 119,5 km.u.; 2. Weni-
ger Wernegscr Oostenrijk op
Triumph 696,1 km 116 km. u.

Sportklasse 250-500 cc: 1. Spahn-
Noorlander Ned. op BMW, 716,6 km
gem. 119.4 km.u. 2 Vingerhocd-Bont-
trop Ned. op Triumph, 662,4 km
gem. 110.4 km.u.
Sportklasse 125-250 cc: 1. Den

Boer-Droog Ned. op Honda, 678,2

km. gem. 113 km.u.; 2. Gebr. Van
den Boorbergh Ned. op Honda,
669,4 km. gem. 111.6 km.u.
Klasse standaardmotoren boven

500 cc: 1. Frank-Dastl Oostenrijk op
Triumph, 672.8 km gem. 112,1 km.u.
2. Nijland-Muyen Ned. op BMW,
652.8 km gem. 108.8 km.u.
Klasse standaardmotoren 125-250

cc: 1. Breedt-Zijlstra Ned. op NSU,
646.9 km. gem. 107,8 km.u.; 2. Van
den Merbel-Koenst Ned. op Honda,
642.1 km. gem. 107 km.u.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenlh 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster E. Reitsma,
van Lennepweg 42, telefoon 2382.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: Dr. J. Baljet, Kenau-
park 13, Haarlem, tel. 02500-14524.

APOTHEKEN
Van zaterdag 7 t.m. vrijdag 13

augustus na 10 uur 's avonds: nacht-
dienst van 22-8 uur:
De Zandvoorlse Apotheek, Halte-
straat 8, telefoon 3185.

Echter uitsluitend voor recepten-'
spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om tien uur.

Gedurende de maand augustus zijn

beide te Zandvoort gevestigde apo-
theken óóli des zondags geopend.

't INTERIEUR,
Stationsplein 13-15

Complete woninginrichting Telef. 3346

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 en 19 uur:
Ds. A. J. Bos van Hallo

HERVORMDE KERK
9 uur: Kerkdienst in de Duitse taal:

Voorg. dr. dr. Schulze, Mannheim.

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. P. van der Vloed.

19 uui: Geen dienst.

Woensdagavond 19.30 - 19.50 uur:
Avoudstille. Gcorg. door de stich-

ting .Oecumenisch Contact Zand-
voort. Spreker: Kapelaan Veld.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s.: Geen dienst

PAROCHIE H. AGATKA
H.H. Missen op zondag: C.30, 7.30,

8.30, 9.30 (hoo£,i:iis), 11 en 12 uur
(duitse mis). In de avond te 7.30 uur
avondmis.
Bij kerk Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen te 8, 9.30 uur (duitse

mis) en 11 uur.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleuterschool, Lij sterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:

Korte ochtenddienst, belde op adres
Willem Draijerstraat 5.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maand augustus

geen samenkomsten.

MIJN BLEEK BOEI TE ZIJN
De politie Ie Zandvoort ontving

vrijdagavond j.1. de melding, dat op
ongeveer 300 meter uit de kust vóór
Zandvoort zich een ^root voorwerp
bevond, dat verdacht veel leek op
een drijvende mijn. Ondanks de zeer

ruwe zee begaven drie leden van
de Zandvooi'tse reddingsbrigade zich

naar het voorwerp, dat een boei

bleek te zijn die in zuidelijke rich-

ting afdreef. De kustwacht werd
daarna van het gebeuien op de
hoogte gesteld.

GEEN RESULTAAT NA INBRAAK
In de nacht van vrijdag op zater-

dag werd ingebroken in het automo-
bielbedrijf van de Garage Jac Ver-
steege & Zonen aan de Pakveld-
straat no. 21. Kennelijk is men - na
forcering van een achterdeur - op
zoek gegaan naar geld, doch er werd
niets gevonden, daar de inhoud van
de kassa door een der firmanten was
meegenomen bij het sluiten van de
zaak. De Zandvoorlse recherche
heeft de zaak in onderzoek.

KORTING
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WIJZIGING SPREEKUUR
De burgemeester van Zandvoort,

Mr. H. M. van Fenema, zal zijn

wekelijks spreekuur niet houden op
.woensdag 11, doch op dinsdcg 10

augustus a.s. van 10-12 uur.

DODELIJKE AANRIJDING
De 57 jarige vakantie-ganger M.

Oversier wonende te Berkel-Roden-
rijs, is in de nacht van maandag op
dinsdag omstreeks half drie het
slachtoffer geworden van een aan-
rijding door een personen-auto, be-
stuurd door een 28 jarige kantoor-
bediende uit Santpoort die aanvan-
kelijk na liet ongeluk doorreed,
doch zich later bij de politie meldde
Daar hij onder invloed van sterke
drank bleek te verkeren, werd hij

in hechtenis genomen. Het ongeluk
gebeurde op de Noordboulevard,
toen hel slachtoffer de rijbaan wilde
oversteken, en hij door de auto ge-
grepen werd, die hem ongeveer 25
meter meesleurde, ter hoogte van
het Caravanpark „de Duinrand".
Het slachtoffer moet vrijwel direct

na de aanrijding overleden -zijn.

De heer en mevrouw

PEREBOOM-KUYPER
geven met blijdschap kennis van de
geboorte van hun zoon

FRANK
Hoorn, 3 augustus 1965.

Metselaarstraat 21.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Froderika Petronella, d.

van F. Glasbergen en A. E. C. van
Nijendaal. Maria Alphonsus, d.

van A.J.Turkenburg en E.L. Helt.

Geboren buiten de gemeente:
Enselinda, d. van M. B. F. Loo-
man en P. A. van Pel. Martin
Christoffel, z. van C. C. IJspeert
en A. Drost. Jacoba Hendrika Ma-
ria, d. van J. A. de Jong en F. J.

M. Akerboom. Ilona Anita, d. van
G. A. Klaassen en H. van Geijt.

Marjolein, d. van E. G. A. Meyer
en L. Walrecht.

Ondertrouwd:
G. F. R. Tan en R. Doelitzsch.

Gehuwd: R. Kooijmans en O. Braun.
Overleden: Elisabc'h C. J. Goos, 92

jaar, gch. gcw. met H. C. Pieters.

Maarten Oversier, 54 jaar, geh. m.
B. M. Prummel (wonende te Ber-
ikel-Rodenrijs)

Overleden buiten uc gemeente:
Aleida J. Maalman, 52 jaar, v/ed.

van L. H. Stork. Johannes Beek-
man, 55 jaar, ongehuwd.

Begrafenissen - Crematie's

Rouwkamer

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel

"• vrijblijvend.

Ingezonden
Buiten verantwoording der redactie.

SCHOON ZANDVOORT aan de zee,

duinen en in het dorp
Op weg naar de bus, via het

Mussenpad tussen de al maanden-
lang steeds weer bloeiende rozen-
struiken, met aan beide kanten één
meter rul zand, zie ik in de verte
een lieve mevrouw lopen met een
nog veel lievere jonge hond. Op-
eens doet de hond vat des honds is

en de mevrouw kijkt via de honden-
lijn naar het resultaat, midden op
het wandelpad! Ik ben net te laat
om te zeggen: „maar mevrouw
waarom laat U Uw hond dit niet aan
de kant in het zand of langs het
trottoir doen" ....

Meestal krijg je dan een dom-boos
nijdig antwoord, maar wat ik nu
hoorde is wel de moeite waard te

rapporteren: „ ja maar meneer
mijn hond is nog zo jong, hij weel
niet beter "

Heb de lieve maar toch wel dom-
me „mevrouw" duidelijk gemaakt
dal dit dan toch de juiste leeftijd

is om 'haar hond te leren waar hij

zijn hoop moet doen, ook wanneer
niet aan de lijn. Zij gaf dit

toe. Het is wel erg dat sommige
mensen een hond nemen en niet
eens snappen hoe ze opgevoed kun-
nen worden tot nette medebewoners.
Je zou zo zeggen dat er in Zandvoort
nog heel veel van die mensen wo-
nen! '" AZET
Niet wanhopen, geachte inzender!

Honden zijn - evenals mensen - ook
nog wel eens hardleers. Red.

AUTO OVER DE KOP
Zondagmiddag sloeg in de Tarzan-

bocht op het Zandvoortse circuit
een auto over de kop door te hoge
snelheid. De chauffeur kwam met
de schrik vrij, doch een naast hem
zittende jongeman moest met een
ernstige verwonding aan het hoofd
naar de Mariastichting in Haarlem
worden overgebracht. Diens verloof-
de liep een arm-blessure op. De
auto werd zwaar beschadigd en
moost worden weggesleept.

By feest of party,
LEFFERTS dranken erby! _

Zeestraat 44 Telefoon 2254

KORTING

20
't INTERIEUR

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 Telefoon 2150



RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio
Technisch Bureau

64

PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken

WASAUTOMATEN

3 IC F I i F? Burg
'
Ense,bertsstraat

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse

horloge-industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
in modellen.

OLMA horloges koopt U in

bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA
Allecnverkoop voor Zandvoort:

Horloger C. Waaning
Kostverlorenstraal G8
Telefoon 2071

Uw uurwerkspeciaalzaak!

Hef grote succes

NSU PRINZ4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
„Showroom, reparatie.cn. JbenzineverAoop thans, uitsluitend

PAKVELDSTKAAT 21 - TELEFOON 2323

vraagt

Algemene

Bank Nederland
(Nederlandsche Handel-Maatschappij — De Twentsche Bank)

KANTOOR ZANDVOORT

jonge employé 's

(mnl. en vrl.)

met tenminste diploma Ulo.

Geboden wordt een afwisselende en

verantwoordelijke werkkring, goed salaris,

tantième, studiekostenvergoeding,

huwelijksspaarregeling, goede sociale

voorzieningen.

Sollicitaties te richten aan de Directie van het

kantoor, Grote Krocht 12-14, Zandvoort.

Persoonlijk bezoek is mogelijk van maandag

tjm vrijdag van 9 tot 16 uur.

AG Slinger
'

CEDIPL. OPTICIEN
[ EBK.ZItKENFOHPSUVtRaWCIERl

GROTE KROCHT 20a

Telefoon 4395

Bouwes-Palace
VRAAGT:

kamermeisjes en
buffetbedienden
tot eind augustus of eind september

Aanmelden Administratie of lel. 3041, toestel 22.

Dat is nu goed afgelopen!
Do schok die U kreeg van Uw oude versleten
wasmachine is een sein om zo'n prima VELO
WASCOMBINATIE te kopen vanaf ƒ498,—.
Vraagt vrij blij % end een demonstratie bij U thuis.

Bel even.

ZEESTRAAT 37 - ZANDVOORT - TELEF. 4590

Gr. Markt, hk. Jansstr. Haarlem, TeI.02500-10117

Bij regenachtig of slecht weer zyn onze

Jumbo-spelen
een ware uitkomst!

VELE SOORTEN PUZZELS
en grote sortering GEZELSCHAP-SPELEN.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

WÜ rijden elke dag in -Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENWJEIN 18

sterovitacHoeo
HELE LITERS

met speldjes
VERKRIJGBAAR BIJ UW MELKMAN

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.

pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.

pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p.m.m
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

//?£///&-/?&

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 19G4 en 1965.

Opeis Kapitan - Rckord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4JiQ0 en 3652

TE HUUR GEVRAAGD

:

voor tenminste 5 jaar: on-
gemoub. HUIS of FLAT.
Billijke aanb. gaarne inge-
wacht br. no. 1-8 bureau
van dit blad.

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

mijn leep te aanvaarden.
(Evt/> gedeelte). Makelaars-
kantoor „SLEUTELHOF",
Lanckhorrtlaan 3, Heem-
stede, Tel. 02500 - 43647.

TE KOOP GEVR.: Grote
boekenkast of losse muui-
planken. Tel.' 2472 of br.

no. 2-4 bureau v.d. blad.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62

et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32

TEL. 4376

U belt, wij komen 1

TE HUUR: van 8 aug. tot

8 sept.: GROOT HUIS, m.
compl. inr., televisie, was-
mach. enz. Geschikt voor 7

personen (4 slp.k.), tuin etc.

Verl. Haltestr. 75, Tel. 2908

AANGEB.: Amsterdam-
Watergr.moer, Lord Kel-
vinstr., zeer mooie lc flat,

4 ruime kam., douche, gr.

balcon box, 100 m- totaal,

ruim uitz. ƒ107,— p. mnd.
GEVR. in Zandvoort of

omg. vrij huis. Br. no. 2-8

bureau van dit blad.

VOOR UW
2de PROGRAMMA
Geheel verzorgd.

Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307

Burg. Beeckmanstraat 36.

WOONRUIMTE m. keuken
gevraagd in Zandvoort v.

a.s. echtpaar, per 1 of 35

sopt. Br. aan J. Klok, p.a.

Hotel Bouvcs, of tol. na 2

u. 's midd. 3041, toestel 17

TE KOOP Zandv.-N.: leeg
te aanvaarden, WINKEL-
HOEKPAND (levensmidde-
len) met v/oning, ben. 1 k.

plus keuken, plus bedrij f-

ruimte; boven 4 kamers en
'keuken, w.c, douche. Vrije

vestiging. Vraagprijs incl.

goodwill en inventaris

ƒ65.000,— k.k. Inl. Make-
laarskantoor „Sleutclhof".

Lanckhorstlaan 3, Heem-
stede, Tel. 02500 - 43647.

TE KOOP AANGEBODEN
HOEKH.UIS, bov. 3 slaapk.

centr. verw., 2 w.c. 's, com-
pl. badk., garage, schuur,
markiezen on luxaflex.

Rondom tuin en vrij uitz.

over de duinen. Telef. 3G77
na 6 uur.

TE KOOP: Ford Taunus
Transit, dec'63, 33.000 km.
gelopen . Rinko's Autobe-
drijven, Oranjestr. Tel.2424

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

WEGGELOPEN:
Ruigharige FOXTERRIER
(teefje). Tegen bel. terug-
bezorgen. Piet Leffertsstr.

26, Telef. 3996.

TE KOOP: Een Bruynzcel
AANRECHT m. onderkast-
jes. Cort v.d. Lindenstr. 32.

TE KOOP in ZANDVOORT
Pensinn in vol bedr. op

mooi punt nabij Zuid Boul.

9 k. 15 bedden, str. w. en

k. water, 3 verd. olie cv.

enz. prijs incl. algoh. inven-

taris ƒ 140.000,— aanv.

spoedig.

Inl. Makelaars kantoor
Sleutelliof, Lanckhorsll. 3,

Tel. (02500) 43647, H'stcde.

Automobielbedrijf
DAVIDS N.V.
Burg. Engelbertsslraat 21, Zandvoort, Tel. 4641

VRAAGT voor direct:

werkplaats-
administrateur
Enige technische ikennis en
type-ervaring vereist.

Sollicitaties schriftelijk.

Volkswagcndealer voor Zandvoort/Aerdenhout.

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'
te Zandvoort

Voor leden 'komt beschikbaar de woning

van Lennepweg 26-3
(3 slaapkamer woning).
Huurprijs per maand ƒ 85,95.

Schriftelijke opgave vóór a.s. dinsdagavond 7 uur
bij de secretaris D. van Dijk, Dr. C. A. Gerke-
straat 22, met vermelding van het rangnummer.

Hulp in de huish. gevraagd
's Morgens van 9-1 uur. Loon ƒ 55,— per week.
Mevr. POMPER, Boulevard Barnaarl 68, tel. 2312

Groot- boven- en benedenbuis
met aparte ingang, aan verkeersweg, doch nabij

centrum dorp,

te koop aangeboden
Bovenhuis kan zeer binnenkort ontruimd wor-
den opgeleverd. Prima staat van onderhoud.
Benedenhuis met tuin zal in do loop van 1966

ontruimd worden. Grote mogelijkhoid voor koop
door 2 gezinnen. Uitsluitend Zandv. woning-
zoekenden 'kunnen, roflakleren. Vraagprijs
ƒ 60.000,—. Br. no. 5-8 bureau van dit blad.

Bioscoopzaal
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Zandvoort

ZATERDAG 7 AUGUSTUS 8 UUR

The bridge on the river Kwai
De wereldberoemde succesfilm in Cinemascope
en kleuren. Toegang 14 jaar. Entree ƒ2,50.

ZONDAG 8 AUGUSTUS - 4 en 7 UUR
Stan Laurel en Oliver Hardy in het toppunt
van dolle dwaasheid:

Laurel en Hardy
bij de luchtbescherming

Toegang alle leeftijden. Entree f 1,75

MAANDAG 9 AUGUSTUS - 7 en 9.30 UUR
Do enorm spannende griezelfilm:

De wurger van Blackmoor
Toegang 14 jaar. Entree f 1,75

DINSDAG 10 AUGUSTUS - 7 en ,9.30 UUR
Cary Grant, Tony Curtis en Joan O'Brien in

een kleurenfilm vol dolle dwaasheid:

Operatie Petticoat
Toegang alle leeftijden. Entree ƒ1,75

CALTEX SERVICE
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd van de huidige, vragen wij voor direct

benzinepomp-
bediende mnl /vrl.

Voor de kennismaking met onze vaste cliënten
wordt zorggedragen door middel van een in-
werkperiode.

Automobielbedrijf

DAVIDS N.V.
Burg. Engelbertsslraat 21, Zandvoort, Tel. 4641

Voor direct gevraagd:
leerling of aank. smid
Smederij G. LOOS - Gasthuisplein 6, Tel. 392S

Spoddee'sllowevskuh
voor Dames en Heren
IIALTESTRAAT 14 TELEFOON 2402

Tevens Uw adres voor Uw

Toiletartikelen
zoals zepen, shampo's, lipsticks, nagellakken,
After Shave's, Eau de Colognes en parfums.

Ook een reeks

Zonnebrandartikelen
in verschillende merken, zoals Niveaj Kamol,
Piz Buin, Tan-makc up enz. enz. '"

Ziet de etalages'.

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Dè speciaalBMk In wUnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wünaanbiedtngen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70



MAXIMUM EWALITEITD O

General Foods-Canada maakte speciaal voor Albert Heijn:

grote fles

Wij willen
"

50.000

nieuwe klanten

winnen met deze

lage prijzen

Limonadesiroop
AH-Rookworst

sinaasappel

fles 0.6 liter

vacuum-verpakt

± 250 gram
9

extra kwaliteit.

per 500 cram l?9

Aardbeienjam
Lucifers S Pak

Nieuwe oofst tffc Cfc

Zaanse Koeken
Kepeil Bdtterscotch 9
Reuzekoek

_

Witte Bonen

doos

18 stuks

1.-

100
gram

1/1 blik

SoepballetfesS bn^es

Macaroni r™,„„k 500 enm

verseEoomboter -paMe l?7 Choc. Hagel

_ ± 560 gram

in tomatensaus

blikje

Knakworstjes "SS'

7 stuks

melk of puur

pak 500 gram

49
79
i?9

Mager Ontbijtspek

Kapucijners

Leverkaas_
AlB'VaKeS i>ak 5 stuks

Knackebröd Ryvita

Jaffa Gold-
inausappelof

\mchtcnIimonadcsiroop

49

100 gram

fors

• pak

lemon squash,
fles 0.7S liter

l95

-Huishoudtrap
• Fors platform op 110 cm hoogte
• Bcukcntioutcn treden met anti-

slip strips • Doorlopende beugel

\ oor extrj steun • Emmerhaak •

Zeer stabiel • Bestelnummer 460
• Vergelijkbare winkelwaarde T49

CLUBPRMS
in PMC-
cheques

Kom ook

WEEKAANB1EDINGEN GELDIG T/M WOENSDAG 11 AUGUSTUS

Paneermeel
liiiox Nasi Goreng

Margarine_ 3

handige plastic strooier

1/1 blik

S1LVER
QUEEN pakjes NU

Pannekoekmeel voor 12 pannekockjes

zak 200 gram j&

^^glnliO!iilI50gr
K*—1 Groteen

strooigaatjes.

y4WEEftl ^n steeds

VMEfLj wrtn

gebruikt

[alleen maar

bijvullen)

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

MtifS
bruining
en bescherming

PiGtnaderm f2.95

BnmBHBaBnHBHIHHB
DAMES, DOET NIET ALLEEN UW VOORDEEL MET ONZE
AANTREKKELIJKE PRIJZEN, MAAR OOK MET ONZE AAN-
TREKKELIJKE GELEGENHEID TOT PARKEREN, DAT BIJ

ONS GEEN MOEILIJKHEDEN BIEDT!

2l3.£T6rii

HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. ƒ 3,25

500 GRAM RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,75

500 GRAM ROSBIEF v.a. ƒ 4,50

150 gram Ham
150 gram Pekelvlees
150 gram Gel. Lever

ƒ0,98 150 gram gebr. Gebakt ƒ0,68
ƒ0,98 250 gram gek. Worst ƒ0,95
ƒ0,98 250 gram Loverworst ƒ0,80

Wü leveren U gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Vertier: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

Dat moet U niet doen!
Door blijven lobben mot uw wasproblemen.
Ook in uw gezin hoort oen VELO-WASCOM-
BINATIE en allo wasmocilijfthëclen zijn opgelost.
Vraagt een gratis demonstratie bij U thuis.

VELO COMBI vanaf ƒ 498,—

ZEESTRAAT 37 - ZANDVOORT - TELEF. 4590

Gr. Markt, hk. Jansstr. Haarlem, Tel.02500-10117

In bos of duin,
Aan zee en strand.
Steeds Botman's rookwaar
In zak, tas of mand!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltcstraat 9 - Telefoon 2151

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BEOKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

Kom naar de oude dorpskerk!

Kom elke woensdagavond
naar de

AVOND - STILTE

van hall acht tot ongeveer
tien voor acht

En luister met ons mee
naar

Goede klassieke muziek
en een 3 minuten-toespraak.

Stichting Oecumenisch
Contact Zandvoort

Krijgt U 'gasten?
Geen bezwaart

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein.
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Zag U ooit dergelijk mooi

oranje aardewerk
Komt U eens kijken in

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON :

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Modern douchen
mot

DOUCHE-FRIS
plastic flacor voor 25 baden
inclusief doseerspons . . ƒ 3,65

Drogisterij-Parfumerie

B<touwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Voor lange duur en gemak,
LINOLEUM op de trap!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Bloemenhuis

A. PAAP
Vondellaan 18 - Telef. 2953

ALLE SOORTEN BLOEMEN
EN KAMERPLANTEN.

Voor Uw bruids- en grafwerk.

Stelt U in verbinding en U
zult tevreden zijn.

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62

MAKELAAR - TAXATEUR
AGENT:

Fries Hollandse Hypotheekbank

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het . repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

GELDIG IN DE WEEK VAN 4 T/M 10 AUGUSTUS 19*

. MARGARINE
P> 3 pak super voo» 165

3 pak TAFEL voo»155
3pakFijnstEvoOR 135

3. ««JABLETTINES

if-3'

3^2$

ELKE 2e TABLETTINE

!"C

,
"
J 4 OPRIJS

DE GRUYTER

AFWASBORSTEL
VAN 55

GRATIS
BIJ ELKE GROTE FLACON KNUPCRITOL

DE GRUYTER

GEHAKT
GROOT BLIK VAN 145 et.

VOOR

129
DE GRUYTER

EDELBOUILLON
PUeDEH 2 zakjes van samen 7a <*•

VOOR^^H
DE GRUYltR

PICNIC MARGARINE
EEN BLIK VAN 150 ct.

REIZEN EN ANDERE PRACHTIGE PRIJZEN KUN! U
WINNEN IN DE GROTE WEDSTRIJD i

WIN N VAKANTIE IN UW VAKANTIE

!

STUUR DE GRUYTER
T

N ANSICHTKAART
GRATIS ZONNEZEGELS OM MEE TE DOEN, ^.j-S?
OP VELE BE GRUYTER ARTIKELEN \^=^Jrf

i A

ALTIJD 10°/o ECHTE KORTINO OP ALLE DE GRUYTER ARTIKELEN

DE GRUYTER
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Nieuwe beelden in Zandvoort
. Hierbij tanen wij U afbeeldingen

van do twee beeldengroepen, die

vorige week woenadag in het kader

van de kunstzinnige verfraaiing van
ons dorpsboeld, duor Zandvoorts

-burgemeester, Mr. H. M. van Fcne-

ma werden onthuld.

Het cue is een schepping van me-
vrouw Metz uit Roilerdam onder de

_ titel „Twee Provincialen", het an-
dere een " beeldhouwwerk van me-
vrouw A. Koning-de Jong uit Am-
sterdam: „Moener en kind". Op een
der foto's ziet U tevens de burge-
meester tijdens de onthulling en

links de I:unstenaresso. Het eerstge-
noemde beeld staat aan de Patrij-

zenstraat, het tweede in een plant-
soen aan de Fazantenstraat.

"Wij nemen deze gelegenheid te-

vens nog gaarne te baat om U te

wijzen op de expositie van beelden-
de kunsten die tot 14 augustus in

het Gemeenschapshuis wordt gehou-
den en dagelijks geopend is van
2 - 4 en van 8-10 uur.

Een bezoek aan deze tentoonstel-
ling, waar een vijftal kunstenaressen
exposeert, kunnen wij U van harte
aanbevolen. Er is veol schoons te

Holiday on rail

Het is zeker geen wonder dat de
show „Holiday on rail", sinds 29
juli -j.1. ondergebracht in 'een-^tent

op het Zwarteveld, tegenover het
nieuwe postkantoor, dag. in dag uil

een groot aantal bezoekers(sters)
trekt. Niet alleen de jeugd, maar
ook de ouderen ondergaan hier de
sensatie van rijdende treinen door
afwisselende landschappen en dit

schouwspel is zó boeiend en zó fas-
cinerend, dat het moeite kost te

vertrekken, want telkens opnieuw
ontdekt U weer iets nieuws.

Ik sprak een jongetje van een jaar
of 8, dat geen oog van het schouw-
spel af had. „Vind je het mooi?"
vroeg ik." „Hardstikke goed" ant-
woordde hij „,en ik ga hier niet meer
vandaan,rvóór vanavond tien uur.
Ik ga niet eens naar huis om te

eten". Het was toen 's middags een
uur of drie. Zulk een enthousiaste
uitspraak", van onze jeugd bewijst
wel, dat hier inderdaad iets bijzon-
ders te zien is en dat is ook zo.

Sinds kort is het plateau, waarop
de treinen rijden, en waarover ik U
enkele v/eken geleden uitvoerig be-
richtte, weer aangevuld met een ka-
belbaan, die tussen twee bergpie-
ken hangt. Twee verlichte gondels
gaan langs de kabel heen en weer.
Het heeft enkele jaren geduurd,
voor dit nieuwe object aan de be-
staande miniatuur-treinenloop kon
worden toegevoegd. Van de exploi-
tant, de heer van Baer vernamen
wij nog interessante bijzonderheden.

Wist U b.v. dat het gehele complex
van miniatuur-treinen méér dan
tachtigduizend gulden kost? Er zijn

lokomoticven bij, waarvan de eerste
ontwerpen acht en negenduizend
gulden hebben gekost. Fabrieken

van speelgoederen laten hier hun
nieuwste vindingen in de praktijk
testen, want hier wordt een tech-
nisch vernuft ten toon gespreid, dal
aan het wonderbaarlijke grenst.

Vooral des avonds levert deze
treinen-show een fascinerende aan-
blik op, die" ongetwijfeld blijvend in

Uw herinnering zal voortleven. Het
is een al bedrijvigheid op dit grote
spoorweg-plateau dat met de ver-
lichte treinen, stations en huisjes

een onvergetelijke aanblik oplevert.

U moet dit beslist gaan zien en U
zult met ons enthousiast zijn. Het
is werkelijkbetoverend! - - -K.-

VEKZOEK OM OPGAVE
VAN LOGEER-GELEGENHEID
Daar stichting „Touring Zand-

voort" de laatste dagen overstelpt
wordt met aanvragen om logeer-
gelegenheid en praktisch aan deze
aanvragen bij hotels en pensions
niet meer kan" voldoen^' daar "deze-

geheel zijn volgeboekt, -verzoekt de
directeur van de plaatselijke V.V.V.
de heer J. B. Th. Hugenholtz, die

voor het komende weekeinde nog
een grote toevloed van gasten ver-
wacht, bij aanhoudend goed weer,
aan particulieren in Zandvoort, die

nog logiesruimte beschikbaar heb-
ben, dit te melden bij V.V.V. Raad-
huisplein, telef. 226C.

BRANDWACHT-EXAMENS
Tijdens de in restaurant „Zomer-

lust" gehouden brandwacht-examens
slaagde voor het diploma brand-
wacht Ie klas dhr. J.H. Hoogstraten.
Het diploma brandwacht 2de klas

werd behaald door de heren K. Loos,
R. van der Mije, N. Paap, J.C. Ter-
maat, M. W. Terol en J. H. Weber.

Alle geslaagden zijn lid van de
vrijwillige brandweer te Zandvoort
en ontvingen hun opleiding van de
ondercommandant te Zandvoort, de
heer K. Paap en de adjuncl-hoofd-
brandmeester te Zandvoort, de heer
J. van der Kruk. Er werden geen
kandidaten afgewezen.

Hout- en boardhandel

.CENTRUM'
Brederodestraat 1

Naast dr. Flieringa

tel. winkel 2963, privé 2897

BISONKIT
Fantastische lijm!

POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
PANNEREKKEN en •

KAPSTOKKEN
in bouwpakket

SNELAFBIJT
KUBUS-VERF
HOUTMENIE
IJZERMENIE
CEKRUSOOT
kleurencarbolineum

PLASTIC-TEGELS
met kit aan te brengen.

ALABASTINE
RUBBERROID
enz, enz.

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPING
and,PRINTING

%i Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO „LION"

HALTESTRAAT 69 — ZANDVOORT
2 min.
2 min.

van het station
from the station

2 min.
2 min.

vom Bahnhof
de la Gare

o^'
DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

V. ,- AGFA-COLOR GEVA-COLOR FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR
Geopend van 9 uur 's morgens tot 10

ROLFILMS en 8+16 m.m. Cinéfilms

uur 'savonds

'ü\' '

IEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAARI
Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus vettig vast op de weg. De zuinige j,V4"motor, afgeleid van
de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt
nóg meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlow-away" ventilatie-systcem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit.
C^c&jonri

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.



PUCH
SKYCROSS
GLOEDNIEUW

CROSSMACHINE VOOR SPORTRIJDERS:

PUCH SKYCROSS

Met machtige 3-versnellingsmotor, hifi téle-

scoopvorken, terreinbanden enz. Puch op zijn

best voor ƒ 1010,—

9 modellen, 1 kwaliteit:

Puch, dat zegt genoeg. Vanaf f 6^5,—

.

VERSTEEGE
Showroom, verkoop en reparatie van
RIJWIELEN en BROMFIETSEN, thans alleen

HALTESTRAAT 18 - TELEFOON 4490

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 - Telefoon 2119

Voor alles op het gebied van de

slaapkamer
o.a. Polyethcr matrassen, binnenveringmatras-

sen, kapokrnatrascen, divanbedden, ledikanten,

wentelbedden, stapelbedden, onderschuifbedden.

Complete slaapkamers, lakens, slopen, spreien

en slaapkamerkleedjes.

Bijzondere aanbiedingen:
geldig tot 31 augustus a.s.:

12 flessen LANGUEDOC BOURGOGNE SUPé-
RIEUR van ƒ3,95, nu voor ƒ3,45 per 1/1 fles

(inclusief).

Bü aankoop van 2 flessen SHERRY „Fust 3"

a ƒ5,50 inclusief

een- Sherry-glas gratis!

WIJNHANDEL-SLIJTERIJ

BROKMEIER
Zandvoort - Haltestraat 50 - Telef. 02507 - 2002

Heemstede/Aerdenhout - Zandvoortselaan 1G7
Telef. 4 02 70 (02500)

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor f 3,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .

.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst

200 gr. Haagse leverworst

250 gs. Gelderse gekookte worst . . .

.

95 et.

ƒ 0,98

/ 0,75

95 et.

Middenstandsexamen 1966
Donderdagavond 9 sept. a.s. begint de

nieuwe cursus: Opleiding in 10 maanden
6 lesavonden p.m., lesgeld f 20,— p.m.

Inlichtingen vanaf 19 aug. a.s. iedere donderdag
van 7.30 tot 9 uur aan de Julianaschool, Brede-

rodestraat 15, Zandvoort.

N. J. Th. SCHMIDT, tel. 2500-20820, b.g.ff. 14506.

Maison Elegance
Kostverlorenstraat 49 - Telef. 4492

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 16 t.m. 31 augustus.

Verdienstelijke bedrijfsdirecteur
gaat met pensioen

Wanneer op 1 oktober a.s. de di-

recteur van de Zandvoortse gas- en
waterbedrijven, de heer A.A. Cense,
niet meer in zijn kantoor in de wa-
ter en uitzichttoren zal terugkeren,
omdat h'ü dan van zijn pensioen
hoopt te gaan genieten, zal een zeer
verdienstelijk man, die gedurende
tal van jaren enorm veel voor de
badplaats - betekend heeft en door
zijn personeel op handen wordt ge-

dragen, voor goed van het openbare
gemeentelijke leven afscheid heb-
ben genomen. Het is een feit, dat

men zich in gemeentelijke krin-

gen en ook daarbuiten nog maar
moeilijk kan realiseren, want meer
dan 37 jaar heeft de heer Cense zijn

huidige functie vervuld en alle ups
en downs, rampzalige en gelukkige
jaren in Zandvoort meegemaakt. Hü
vertrekt op een tijdstip, dat men
hem eigenlijk, nog maar node kan
missen, omdat belangrijke gebeurte-

nissen in de nabije toekomst te ver-

wachten zijn, aan de voorbereiding
waarvan hij thans nog al zijn krach-

ten besteedt. met de energie en het

enthousiasme, die altijd zijn eigen-

schappen zijn geweest. En zijn nog
altijd grote vitaliteit maakt het wel-
haast ongelofelijk, dat h« binnen-

kort de pensioengerechtigde leeftijd

heeft bereikt.

De heer Cense werd geboren in

Harlingen in 1900, in welke gemeente
zijn vader „gas-directeur" was. Zijn

huidige functie werd hem dus als

't ware met de paplepel ingegoten,

want van kinds af aan werd hij bij

gas en water groot gebracht. Na
ziin H.B.S.-tijd in Harlingen werd
hij aangesteld als analist bij het la-

boratorium voor kolenonderzoek in

Leeuwarden onder leiding van In-

genieur J. M. Blaauw, die hem in

de geheimen van de chemie inwerk-

te. Korte tijd was hij daarna nog
werkzaam als analist bij het gasbe-

drijf te Rotterdam, waarna hij op-

zichter werd bij de Fabricagefabrie-

ken van gas, elektriciteit en water-

leiding te Delft. Vervolgens werd
hij technisch ambtenaar bij de be-

drijven te Voorburg en na daarna
gedurende enkele maanden opzich-

ter te zijn geweest bij de Gemeente
liohtbedrijven te Appingedam volg-

de in 1925 zijn benoeming tot direc-

teur-boekhouder in deze gemeente
bij hot Gasbedrijf, waarmede hij

toen de jongste directeur op dit ge-

bied in ons land was.
Op 19 juni 1928 kwam de heer

Cense als directeur van de Gemeen-
tebedrijven naar Zandvoort. Zijn

kantoor was toen gevestigd aan het

Raadhuisplein waar thans Zand-
voorts gemeenteontvanger zijn bu-

reau heeft.

Zandvoort ontving in die tijd het

water van de gemeente waterleiding

in Amsterdam via een eigen aanjaag
inrichting in Bentveld. De plannen

voor een eigen waterwinning lagpn

echter gereed en waren reeds door

de Gemeenteraad aangenomen. De
heer Cense ikrecg do belangrijke

taak, dit werk uit te voeren en onder
zijn leiding ikwam het pompstation

in Bentveld tot stand, alsmede de

nieuwe filtreer-installatie. In het

'Naaldenveld, in de nabijheid van
het pompstation werd geboord en
bijzonder goed drinkwater aange-
troffen. Begonnen werd toen met
drie putten, met een gezamenlijke
capaciteit van 50 m3 per uur. Nu
heeft Zandvoort met inbegrip van
de nieuwe boorputten achter Kraan-
je Lek 22 putten met een gezamen-
lijke capaciteit van ongeveer 230m3
per uur.
Sinds 1928 nam het waterverbruik

in Zandvoort met niet minder dan
200 percent toe!

In 1954 werd voor herstel en uit-

breiding van de waterleiding een
bedrag van ƒ 875.000,- uitgetrokken
en werden het gemoderniseerde' en
verbouwde pompstation in Bentveld
alsmede de nieuwe filterinstallatie

in gebruik gesteld. De nieuwe wa-
tertoren werd in juli 1951 in het be-

drijf ingeschakeld.
Meer dan in de meeste andere ge-

meenten in ons land vervult de
openbare waterleiding in Zandvoort
een belangrijke fuctie. Aangezien de
gehele bebouwing van de gemeente
namelijk- op de duinstrook is gele-

gen, ontbreekt hier - afgzien van de
zee - elk open water, zodat niet

alleen de behoefte aan drink en ge-

bruikswater, doch ook die aaa wa-
ter voor brandblussing uitsluitend'

door de waterleiding moet worden
gedekt.
Dit leidde ertoe, dat enkele jaren-

geleden .de putten in Bentveld op
den duur onvoldoende bleken om
gelet op do steeds toenemende
groei der gemeente een afdoende*
watertoevoer te waarborgen. Bij-'

Kraantje Lek werd onder meer
proefgeboord, hetgeen ertoe leidde-

dat aldaar een 12 tal nieuwe putten
werd geboord, waaruit thans in-

hoofdzaak het voor Zandvoort be-
nodigde water wordt aangevoerd;!

nadat hot de filter installatie in-

Bentveld is gepasseerd.
Het dieptepunt in de carrière van-

de huidige bedrijfsdirecteur was on-
getwijfeld het opblazen van de oudei

watertoren in september 1943
(

dat

juist op zijn verjaardag plaats had/
De ingebruiksstelling van de nieuwe
toren, die ongeveer acht jaar later

geschiedde, was stellig een der hoog-
tepunten.
De heer Cense toonde in zijn func-

tie steeds een visuele blik. Altijd

bleef zijn oog gericht op de toekomst
en daardoor was hij in het zich
steeds uitbreidende Zandvoort, dat
meer als andere plaatsen het wis-
selen der seizoenen kent, de aange-
wezen man voor deze moeilijke
functie.
Een sterk sprekend voorbeeld daar-
van was ongetwijfeld, toen hij, tij-

dens een onderhoud, dat wij onlangs
met hem hadden, ons vertelde, dat
bijvoorbeeld dit jaar het waterver-
bruik door het aanhoudende slechte
seizoen 25 a 30 percent lager ligt

dan in 1964. Het aantal gasten is dit
jaar beduidend minder dan vorig
jaar en het weer blijft bijzonder
slecht. Dit heeft tot gevolg, dat er
minder wordt gedouched, minder in

de tuinen wordt gesproeid en ook
het waterverbruik in de hotels en
pensions en op het strand aanzien-
lijk minder is.

De heer Cense werd toen hij veer-
tig jaar in overheidsdienst was, om
zijn grote verdiensten benoemd tot

ridder in de Orde van Oranje Nas-
sau en wordt door zijn grote een-
voud, vriendelijkheid en collegiali-

teit door zijn personeel op handen
gedragen. „Zo'n directeur krijgen
we nooit meer" is de algemene opi-
nie van hen, die nauw met hom
samenwerken
Ook op kerkelijk gebied was hij bij

de Hervormde kerk een belangrijk
persoon als zeer gewaardeerd lid

van de Kerkeraad, terwijl hij tijdens

de bezettingstijd tezamen met de
toenmalige korpschef van politie, de
heer H. J. Vreman, de heer K. C.

van der Mij e Pzn. en de hulppredi-
kant, Ds. Bloemsma, het kerkelijk
leven in Zandvoort gaande hield.

Reeds jaren vervult hij thans de
functie van secretaris van het Oran-
je-groene kruis.

Wie zijn opvolger zal zijn, staat

nog niet vast. Het is zelfs de vraag,
of deze er komen zal. Nu het aard-
gas in september 1966 ook in Zand-
voort zal worden ingevoerd is er
van overheidswege een streven naar
samenvoeging van de gemeentelijke
bedrijven met als centrum Haarlem
en slechts gedeeltelijke zelfstandig-
heid van de daarbij betrokken ge-
meenten. Dit zou de functie van een
zelfstandige plaatselijke bedrijfsdi-

recteur wellicht overbodig maken
doch onderhandelingen hierover
worden nog gevoerd.

Hoe dit alles ook zij, met de ko-
mende pensionering van de heer A.
A'. Cense, die ook na zijn pensioen
in zijn woning aan de Kostverloren-
straat zal blijven wonen, verdwijnt
een man uit het openbare leven in
de badplaats, die door zijn houding
en weik gedurende een lange reeks
van jaren, zich een onvergetelijke
naam in Zandvoort heeft verworven.

GROTE DEELNAME AAN
TWEEDE ZANDBOTJWWEDSTRIJD
De tweede zandbouwwedstrijd, die

stichting „Touring Zandvoort" don-
derdagmiddag j.1. op het zuider-
'strand had georganiseerd, werd niet
alleen begunstigd door bijzonder
mooi weer, doch mocht zich ook in
een zeer grote belangstelling ver-
heugen. Niet minder dan 147 jongens
en meisjes namen eraan deel, waar-
van 73 in groep A (7, 8 en 9 jaar),

63 in groep B (10, 11 en 12 jaar) en
11 in groep C (13 t.m. 16 'jaar).

De jeugd bleek er zin in te heb-
ben en vervaardigde uit zand, water
en schelpen bijzonder mooie werk-
stukken, waarbij men zich steeds
weer verwondert over de enorme
fantasie, waarover men blijkt te

beschikken. Naast de gebruikelijke
forten, krokodillen, schildpadden,
race-auto's, vogels en zeemeermin-
nen, komt bij elke zandbouwwed-
strijd wol weer iets nieuws en iels

origineels tevoorschijn. Zo was er
ditmaal een jeugdige deelneemster,
die naar aanleiding van de ver-
jaardag van H.K.H. Prinses Irene
een sterk lijkend zannportret van de
jarige prinses wist te vervaardigen.
De jury bestond uit mevrouw L.

Romkes-Wellensieck en de heren J.

B. Th. Hugenholtz en C. Kuyper,
die na lang,beraad de volgende prij-

zen toekende, bestaande uit waarde-
bonnen.

Groep A: 1. Mariunne Kemmer.
Zandvo".rt, met „anker"; 2, Peter
Tennissen en Arjan de Boer Zand-
voort, met „kasteel"; 3. Hennie van
der Koekelt, Zandvoort, met „Ba-
rend de Beer"; -4. Roland Zwagers,
Amstelveen; met „Indianendorp";
5. Marijke Hendriks, Zandvoort, met
„schildpad"'.

. Groep B: 1. Saar Muller, Amster-
dam, met <„olifanten en- palmboom";
2. Annemarleke Pais, Zandvoort, met
„teddybeer"; 3. René de Kuyff,
Amsterdam, met „Rolilng, Stones";
4. Jeanette de Beer, Haarlem, met
„historische auto"; 5. Roland van
.Tëttcrodc, Zandvoort, met krokodil.

Groep. C: 1. Pieter Visser, Am-
sterdam, met „zeilboot"; 2. Monique
'Vrazelman, Amsterdam, met „Twee
Mexicanen"; Z'. Marian Bartels,

-Zandvoort, met „Prinses Irene";

De. „Zand-Loercs", een1
- in klei-

aarde- gebakken kleine' afbeelding
van : het 1 april beeld op 'de Zuid-
boulevard,* beschikbaar gesteld door
dé heen Edo- van Tetterode voor. de-

mooiste artistieke' prestatie in- de-

gehele wedstrijd,' ging, in- groep B-
naar Hein Hoekema te Zandvoort,-

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubalstofferlng

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING, r

LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

BEZOEKT

-e Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid! Sfeer I

De nieuwste speel-automaten

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zijn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Altgd hebben wü iets voor V in de reclame!

NU: ALLERHANDE
f 1,35 per 250 gram

Bakkerij v.d. Werff
GASTHUISPLEIN 3

HOERA!
IK HEB 'T GEVONDEN!
Het aangewezen adres voor

BLOEMEN EN PLANTEN
voor huis, tuin en bloembak
in het

Bloemenhuis A.H. V.d. Mëy
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in velt variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speoiaal-
adres voor Uw BRTJIDS- en GRAFWERK.
Bedlening, prijs en kwaliteit, stemt leder tot

tevredenheid! Ziet onze etalagel

I

ZÉLF GEDAAN IS ZÉLF VERDIEND!
I U kunt heel wat bereiken met' goede--
h materialen,' precies de verf die ik nodig:

hebt en met een doeltreffend.'advies.
WIJ zijn u graag van dlenstl —

Schildersbedrijf

P. J. DANNENBURG
|| Stationsstraat. 7-9' -.. Zandvoort*

Telefoon 2803; V.g.g* 24S7

lij
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"fcartgV"aê*vloedlijn

Er schijnt een teveel aan alles

te zijn, behalve aan parkeer-

ïuimtc en godsdienst.

Kin Hubbard (1868-1930)

Indonesische delegatie in het Badhotel

Temidden van de Haarlemse bloemenmeisjes poseerden tijdens de in het Badhotel gehouden
cocktailparty v.I.n.r. de delegatie-leider, mevr. Pas, de Indonesische ambassadeur in ons land,
de directeur van het Badhotel, dhr. J. J. Pas, in sarong de echtgenote van de delegatieleider

en geheel rechts de Indonesische consul.

Meer dan vier weken lang heeft
het rood-wit van de -vlag-van Indo-
nesië gewapperd van het Badhotel
ter ere van de uit 30 man bestaande
delegatie die onder leiding van Sdr.
Koerwet Kartaadiredja, in opdracht
van president Soekarno in ons land
besprekingen voerde over de aan-
koop van 20 Fokker Friendships,
bestemd voor de Indonesische bur-
ger-luchtvaart „de Garuda" en de
mogelijke vestiging van een Fokker-
fabriek in Indonesië, een en ander
op basis van ruilhandel, waarbij be-
langrijke concerns zowel in ons land
als in Indonesië betrokken waren.

Wij hadden met do leider, de heer
Kartaadiredja, in tegenwoordigheid
van vijf van zijn naaste medewer-
kers een onü'Thoi.a, waarbij wij

hem vroegen naar de stand van de
onderhandelingen. In dit stadium
kon onze zegsman ons daarover nog
weinig positiefs mededelen, omdat hij

niet op de zaak wilde vooruitlopen.
Wel verklaarde hij, dat de onder-
handelingen hoopvol verliepen. J.l.

zaterdag heeft het gezelschap een
rondvlucht gemaaktboven de Delta-
werken, waarna in Beek in Limburg
opnieuw besprekingen werden ge-
voerd. Verwacht word, dat daarna
een algemeen communiqué voor de
pers zou kunnen worden verstrekt.

De heer Kartaadiredja toonde zich
bijzonder verheugd over de sterke

pro-Indonesisohe houding, die hij en
zijn medewerkers overal in ons land
hadden waargenomen. Tijdens een
cocktail-party, die in de loop van
vorige week in het Badhotel plaats

had en waarbij ook de Indonesische
ambassadeur in- ons land, zijne Ex-
cellentie Sudjarwo Tjondronegoro
aanwezig was evenals de Indonesi-
sche consul en de Haarlemse bloe-
menmeisjes, werd dit laatste nog
eens op uitzonderlijke wijze beklem-
toond.
De directeur van het hotel, de

heer J. J. Pas sprak hier de aan-

.WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF5
„Hoe warmer 't wordt,

hoe meer kikkers je ziet!"

wezigen toe, waarbij hij 'zijn bijzon-
dere vreugde erover, uitsprak, dat
over en weer tijdens het verblijf in

het Badhotel zulk een prettige en
amicale geest heerste en persoonlijke
relaties, door zijn meerdere malen
verblijven in Indonesië, zowel vóór
als na de laatste oorlog weer wer-
den verstevigd en nauwer werden
aangehaald.
De heer Kartaadiredja bleek het

met 't betoog van dhr. Pas ten volle

eens te zijn. Htf verklaarde onder
andere, dat oude vriendschappen in

ons land weer werden vernieuwd
en zag een symbool in deze vriend-
schappen en de „Friendships", waar-
van de aankoop het doel is van het

verblijf van de delegatie in ons land.

Dat op het moment van ons ge-
sprek met de delegatie-leider over
de mogelijke resultaten van de on-
derhandelingen nog een Oosters stil-

zwijgen in acht werd genomen, be-
hoeft achteraf bezien, geen verwon-
dering te wekken, daar intussen be-
gin van deze week bleek dat Engeland
bezwaren heeft de motoren en an-
dere onderdelen voor deze Friend-
ships te leveren, omdat men meent,
dat deze vliegtuigen behalve voor
de burgerluchtvaart, óók zouden
kunnen worden gebruikt in het con-
flict met Maleisië. Op hoog rege-

rings-niveau wordt over deze zaak
thans gesproken, v/aarbij al wel
vast staat, dat wanneer Engeland in

deze weigering zou volharden, men
motoren en onderdelen zou gaan be-
trekken uit andere landen, waarbij

met name Frankrijk wordt genoemd,
dat tecen deze levering geen be-
zwaren heeft. Met de aankoop van
deze Friendships is totaal een be-
drag van ongeveer vierhonderd mil-

joen gulden gemoeid en het spreekt

vanzelf, dat de weigering van En-
geland vertraging heeft teweegge-
bracht bij hot verder afwikkelen
van deze belangrijke affaire.

Onderhandelingen
met succes bekroond

Intussen zijn - zoals U waarschijn-

lijk in de dagbladen reeds hebt ge-
lezen - na dertig dagen en nachten
van onderhandelen de besprekingen
toch met succes bekroond.
Verwacht mag worden, dat de be-
nodigde motoren en onderdelen voor
de Friendships, na de weigering van
Engeland om deze te leveren, thans
zullen worden verkregen uit Ame-
rika.

Op 17 augustus a.s. zal president

Soekarno op de 20e verjaardag van
de Indonesische republiek in Dja-
karta zijn handtekening zetten onder
dit tot nu toe grootste project van
Nederlands-Indonesische samenwer-
king, namelijk de bouw en de leve-

ring van 100 Friendship vliegtuigen

waarbij do order op 20 Friendships,

die Fokker direct aan „Garuda" zal

leveren niet is inbegrepen.
Veertig Friendships zullen in on-

derdelen naar de met behulp van
Fokker in Indonesië te stichten

vliegtuigfabrieken te Andir naar
Indonesië worden gestuurd. De ove-
rige zullen geheel in deze fabriek
worden vervaardigd, waarvoor een
leveringstermijn is gepland van 1968

tot 1974. Verwacht wordt dat deze
eerste serie' in de komende tien ja-

ren gevolgd zal worden door verder

in Indonesië te vervaardigen Fok-
ker-vliegtuigen.
Zo kreeg tenslotte, nadat vele

moeilijkheden werden overwonnen,
deze transactie een succesvol einde
en keerde do Indonesische delegatie

die ruim een maand in het Badho-
tel vertoefde, maandag j.l. via enke-
le Europese hoofdsteden naar Indo-
nesië terug, om aan President Soe-
karno verslag uit te brengen van de
Nederlandse belevenissen. K.

TALENTENJACHT
De organisatoren van een eind no-

vember a.s. (vermoedelijk de 28ste)

in „de Heer van Jericho" te Heerhu-
igowaard te organiseren talenten-

jacht in verband met „Radio Caro-
line", waarover men veronderstelt

dat wij er reeds iets van gehoord
hebben, hetgeen echter niet het ge-

val is, verzoeken ons in onze kolom-
men van dit gebeuren melding te

maken.
Reeds nu, omdat het erom gaat,

voor deze talentenjacht deelnemers
(sters) te werven en men veron-
derstelt, dat er in Zandvoort nog
vele sluimerende talenten aanwezig
zijn.

Aan het verzoek voldoen wij bij

deze gaarne. Iedere deelnemer(ster)

moet 2 nummers spelen en of zin-

gen. Ook ensembles kunnen worden
toegelaten.
Deelnemers(sters) kunnen inschrijf-

formulieren en verdere inlichtingen

verkrijgen bij de heer Frits Weel,
van Veenweg 30, Heerhugowaard.
Jong talent in Zandvoort: Zet 'em op

GEEN SPREEKUUR
De wethouder van Publieke wer-

ken, de heer J. L. C. Lindeman, is

verhinderd op maandag 16 augustus
zijn wekelijks spreekuur te houden.

VERGADERING GEMEENTERAAD
De eerstvolgende openbare verga-

dering van de gemeenteraad van
Zandvoort is vastgesteld op dinsdag
31 augustus, des avonds te acht uur.

MEISJE VIEL IN KELDER
Een klein meisje, de driejarige H.

C.T. v. B., wonende te Amsterdam
viel zondagmiddag bij het spelen bij

Bouwes Palacc in een kelder van. dit

hotel. Met een ernstige hoofdwonde
moest zij naar de Maria Stichting in

Haarlem worden overgebracht, waar
bleek, dat geen levensgevaar aan-
wezig was.
De Zandvoorlse recherche stelt

naar de toedracht van het gebeuren
een onderzoek in.

VLAM IN DE PAN
Zaterdagavond or.:streeks zes uur

werd de brandweer gealarmeerd
voor een brand in cafetaria ,'t Uiltje'

aan het Kerkplein te Zandvoort. Een
der ovens, waar patates frites wor-
den gebakken, bleek in brand te

zijn geraakt. Met bluspoeder wist de
brandweer het vuur spoedig te do-
ven. De schade wordt op verschei-
dene honderdon guldens geschat.

Persoonlijke ongevallen deden zich

niet voor.

GESLAAGD
Onze plaatsgenote, mejuffrouw

Helena A. H. Nooy behaalde vorige
week haar brevet „textielhandel".
Onze hartelijke gelukwensen.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Karin, d. van G. J. Paap
en D. G. Kloosterman.

Geboren buiten de gemeente:
Ernst Ewoud Marie, z. van R. R.
Thomson en D. G. J. H. Bosman.
Gerard Fekke, z. van F. Boukes
en E. Dijkhuis. Theodora Marga-
retha Maria Johanna, d. van J. M.
de Vroem en S. J. M. van Eijck.

André Jan Arie, z. van C.F. Lijn-
zaat en H. J. G. Paap. Patricia

Francisca, d. van H. A. van der
Zwart en J. C. Bol.

Ondertrouwd: L. W. J. de Pater en
F. J. Hooijberg. E. L. A. Groen-
hart en A. H. Leferink. D. van
Duijn on R. Huisscn.

Gehuwd:
H. H. F. Crevols en G. Philippus.

Overleden: Bernhard Schirmacher,
43 jaar, gehuwd met I. A. Muller,
wonende te Gelsenkirchen.
Herman R. Botman, 45 jaar, geh.
met G. Molenaar.

Overleden buiten de gemeente:
Bernardus G. M. Ottcn, 76 jaar,

geh. gew. met C.J.M.A. Huisman.
Maria L. Buschmann, 68 jr., ong.
Hendrik A. Bartens, 71 jaar, geh.
met J. J. Mönch.

V.V.V. ZANDVOORT
VRAAGT KAMERS
De directeur van Stichting „Tou-

ring Zandvoort", de heer J. B. Th.
Hugenholtz verwacht voor het ko-

|

mende weekeinde weer een grote .

toevloed van gasten. In verband i

daarmee doet V.V.V. Zandvoort op-
nieuw een beroep op de inwoners, i

aan het V.V.V. kantoor op het Raad-
|

huisplein, hetzij persoonlijk of
|

telefonisch (2262) te melden of en
zo ja hoeveel kamers men het
komende weekeinde dispombel kan
stellen, daar alle hotel- en pension-
ruimte in Zandvoort volledig bezet
is.

BadkoUl Het nieuwste hotel aan de kust.

Boulevard Paulus Loot 1 - Tel. 4941

Iedere avond in de BAR-DANCING vanaf 20.30 uur

Sakwwe* Trio*

Bierkelder: WIM BOS entertainer

met zingende bediening

Dolf Driessen - Corry Vrooms - Lia Bijlmer

De Recreatieclub „Zandvoort" speelt
in het Badhotel het „24 spel Delphi"

r
HOTEL 80UWÊS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand
augustus, iedere avond 8.30 u.

Het Italiaanse orkest

Quartetto Salerni
*

in ons internationale cabaret
en variélé-programma o.a.:

Van 13 t.m. 19 augustus:

Sagitto
Jongleur

Gardie Kay
Danseres

Margita and Rellos
Zweeds danspaar

The great Coray
Equihbristen

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

l*ri*

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 8»8,-r-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ 53,5».

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbar*
Radiotoestellen

ƒ 189, / 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

_,
** * Ziet de etalage!

r

r
Bouwetpxrtace

In onze intieme bar

speelt dagelijks van 20-2 uur

het Italiaanse trio

>v

^.

heren haar-

y) verzorger

Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

p Tf

ftt* *
8

Er waait een frisse wind
door de nieuwste haar-

modeUjn.

DAMESKAPSALON

Haltestraat 63 Telef. 2214

Auto huren

I 5j- per dag
Model '64 en '65.

Taunus, Simca, V.W. de Lux*

DE SCHELP
TEL. 4781

U; kunt" toch ook rekenen e

vcrgeiyken !

20 % KORTING
op alle

stoomgoederen

mits cebracht en gehaald bij

CIIEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

Ook voor stoppagc

Dranken bestellen? OflflO
Brokmeier bellen! L\J\JL

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 259G - 3759

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansent
Gedurende de maand augus-

tus: iedere avond
het bekende T.V.-

dans- en showorkest

Hans Overmeer
met zijn Holland-kwartet.

Als gasten op vrtfdag, zater-
dag en zondag:

RAY en DICK KAART
van de

Dutch Swing ^College Band.

Ga over op aardgas-

centrale verwarming

/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

's Maandags gastoten.



TING
op alle Zomerartikelen
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Modehuis „De Waag", Haltestraat 40, Tel. 2087

Goud en diamant
In de laatste twee weken van au-

gustus herdenken in Zandvoort niet

minder dan vijf echtparen het feit,

dat zij vijftig: jaar of langer door het
huwelijk verbonden zijn.

Op clo Zandvoortselaan herdenkt
op 21 augustus cC'i echtpaar zijn 50
jarige huwelijksverbintenis, in het
bejaardentehuis „Het huis in de dui-
nen" zijn respectievelijk op 17 en
24 augustus twee 55 jarige echtparen
Deze drie wilden echter om verschil-

lende redenen aan hun jubileum
geen ruchtbaarheid geven.

Zestig jaar getrouwd

In de Koslvorlorenstraat 89a rood
te Zandvoort woont hei. echtpaar W.
Gerritcen-Machgiclsen, dat op 17
augustus 1905 in Amsterdam in het

huwelijk trad en op genoemde da-
tum dus 60 jaar getrouwd is. Beiden
werden in Amsterdam geboren. De
bruid werd in maart j.1. 83, de brui-
degom in juli 82 jaar. Het echtpaar
bezit 6 kinderen, 5 kleinkinderen en
3 achterkleinkinderen. Beiden genie-
ten - gelet op hun hoge leeftijd -

nog een vrij goede gezondheid. Na
eerst tevoren gedurende tien jaren
achtereen de zomermaanden ali bad-
gast in Zandvoort te hebben ver-
toefd, kwamen zij in 1931 voor goed
naar de badplaats en betrokken het
huis, waarin zij nui nog steeds wo-
nen. De bruidegom, van beroep met-
selaar-tegelzetter was als zodanig
betrokken bij de bouw van vele
Zandvoortse panden.

65 jaar in 't huwelijksbootje

Is een zestig jarig huwelijk reeds
een feit, dat maar heel weinig ge-
meld 'kan worden, er is toch altijd

nog een „baas boven baas", want in

hun gezellig ingerichte kamer in het
bejaardentehuis „Het huis in de
duinen" woont een echtpaar, dat op
19 augustus 1900 in Amsterdam in

het huwelijksbootje stapte en dit

jaar op die datum dus niet minder
dan vijf en zestig jaar getrouwd is.

Het zijn de heer rn mevrouw A. G.
van Dijk-Meijer, die over enkele
dagen dit heugelijk feit hopen te

herdenken.

Do biuid word geboren in Assen
en werd in februari 89 jaar, de brui-
degom zag het levenslicht in Vree-
land en hoopt in september a.s. 90
jaar te worden. Het echtpaar heeft
één dochter, die eveneens in Zand-
voort woont, bezit twee kleinzoons
en zes achterkleinkinderen. Na hun
huwelijk bleven zij nog achttien ja-
ren in Amsterdam wonen en kwa-
men in 1918 naar Zandvoort. Zij

woonden in de badplaats op diverse
plaatsen en betrokken tien jaar ge-
leden een huisje van de stichting
„Het huis in de duinen" aan de Her-
man Heijermansweg waar zij bleven
wonen tot december j.1. Toen op dat
moment een plaats in hot grote te-

huis vrij kwam, beslcten zij, het ei-

gen huishouden op te geven en zich
toe to vertrouwen aan de verzorging
in het grote tehuis. „Daarvan heb-
ben we nooit spijt gehad" verzekeren
beiden opgetogen, „want we hebben
het hier uitstekend naar onze zin en
zouden voor geen geld meer op ei-

gen benen willen staan".

De bruidegom was timmerman,
aannemer en uitvoerder en onder
zijn leiding wcruen w groot aantal
huizen in Zandvoort gebouwd, onder
meer aan de Kostverlorenstraat en
do BreHcrodeslraat. Zij zijn beiden
nog ongelofelijk vitaal en verheu-
gen zich bijzonder op het komende
diamanten huwelijks-jubileum.
Wanneer we gezellig mot dit hoog-

bejaarde en zo rijk gezegende echt-
paar praten, intussen genietend van
het bijzonder fraaie uitzicht vanuit
hun kamer op een boeiend duin-pa-
norama, dan kunnen we ons voor-
stellen, dat zij dag in dag uit geheel
en al opgaan in de rustige levens-
avond, die zij thans mogen beleven,
na nu leeds een mensenleeftijd in
het huwelijk verbonden te zijn ge-
weest. Op deze wijze oud worden is

geen last, maar een lust en een grote
"zegen.

Wij feliciteren deze vijf echtparen
in goud en diamant van harte met
hun jubilea. Dat nog vele gelukkige
jaren aan deze verbintenissen mo-
gen worden toegevoegd is daarbij
onze oprechte wens. K.

Spontane huldiging

In het caravancamp „de Zeereep"
aan de van Lennepweg had zondag-
morgen om 11 uur een spontane
huldiging plaats. De heer Jan
Zwemmer, bij de kampbewoners
algemeen bekend als „ome Jan"
vierde die dag zijn 73ste verjaardag.
In de twee jaar, die hij thans als

terreinverzorger/schoonmaker in het

camp werkzaam is, kreeg hij bij de
bewoners een grote populariteit door
zijn sympatieke en hulpvaardige
wijze van optreden. Spontaan orga-

niseerden daarom ter ere van zijn

verjaardag enkele kampbewoners
een lijstencollccte, welke een der-

mate groot bedrag opleverde, dat
men er zelf enigszins beduusd van
was.

In de cantine van het camp heer-

ste zondagmorgen al vroeg een en-
thousiaste feeststemming, daar een
zeer groot aantal caravan-kampeer-
ders was opgekomen, om aan de
huldiging deel te nemen. Ome Jan
begreep er aanvankelijk niets van,
daar een en ander angstvallig voor
hem was geheim gehouden. In af-

wachting zat hij temidden van zijn

echtgenote en naaste familieleden
het spontane gezang onder begelei-

ding van accorüonmuziok aan te ho-
ren, totdat hij op sympatieke wijze
werd toegesproken door de leider

van het kamp de heer W. Buchel,
die zijn grote verdiensten voor de
kampbewoners naar voren bracht
en hem namens de kampbewoners
een geschenk onder couvert over-
handigde.
Eenzelfde geluid liet ook namens

de bewoners van het camp de heer
L. Ouwendijk uit Helmond horen,
die daarna de verblufte jarige een
prachtig gouden armbandhorloge
schonk en diens echtgenote fraaie
bloemen.
Ome Jan was niet in staat ook maar
een woord van dank te uiten zozeer
had deze onverwachte huldiging
hem aangegrepen. Hij liet dit over
aan zijn zoon, die zich voortreffelijk

van deze taak kweet.
Geruime tijd bleef men daarna in

de cantine nog gezellig bijeen, waar-
bij nog menig dansje werd gemaakt.

* * »

Het Zandvoortse caravancamp „de
Zeereep" (sinds enkele jaren een ge-
meentelijke instelling, mag zich in

steeds stijgende belangstelling ver-
heugen. Momenteel in het hoogsei-

zoen is op het uitgestrekte terrein

geen plaatsje meer onbezet en her-
bergt men- er ruim 1000 bewoners,
verdeeld over 280 caravans. Het is

als 't ware één groot dorp met een

geheel eigen accomodatie. De sfeer

is er gemoedelijk en vriendschappe-
lijk. Het camp bezit thans een eigen

grote kampwinkel, die kan wedijve-

ren met de grootste supermart in

welke gemeente dan ook en waar de
bewoners tegen normale prijzen, die

men ook in de zelfbedioningsbedrij-

ven betaalt, vrijwel alles kunnen
bekomen, tot zelfs verpakt vlees en
speelgoederen. De leiding van deze
grote moderne en keurig ingerichte

kampwinkel is in handen van de
heer J. Heiligers. Daarnaast heeft

men een gezellige kantine, waar de
heer P. Keur de scepter zwaait en
waarin vele malen gezellige avond-
jes worden georganiseerd.

De leider van het kamp, de heer
W. Buchel maakte met ons per auto

een rondrit over het uitgestrekte

terrein. Het is, zoals reeds eerder

opgemerkt - alsof men door een

apart gelegen dorp trekt, wat het

dan ook in werkelijkheid is. Over
geplaveide straten rijdt men tussen

de talloze caravans, die alle een wei-
verzorgde rn onderhouden indruk
maken. Dit kan eigenlijk geen kam-
peren meer worden genoemd, veel

meer is het een uitermate geriefelijk

buiten wonen gedurende, de zomer-
maanden, want deze caravans,

waaronder er vele zijn, die meer weg
hebben van flinke zomerhuizen, mis-
sen geen enkel comfort en zijn in

verscheidene gevallen luxueus inge-
richt. De bewoners zijn voor onge-
veer twee derde Hollanders, een
derde is vreemdeling waaronder het
overgrote doel Duitsers. Aan beide
zijden van het camp staan de mo-
derne toiletten met gescheiden heren
en dames-afdelingen, voorzien van
wasgelegenheden en douches. Zo
heeft het caravancamp „De Zeereep"
onder de energieke leiding van de
heer \V. Buchel en diens echtgenote,
dio aan een vlot verloop van zaken
vooral in het hoogseizoen de handen
meer dan vol hebben en niets na-
laten om het hun gasten in alle op-
zichten zoveel mogelijk naar de zin

te maken, zich in enkele jaren uit-

gebreid van eenvoudig kampeerter-
rein tot een geheel op zichzelf

staand, van elk comfort voorzien

vakantie-dorp, over de bewoning
waarvan elke caravanbewoner en-
thousiast is hetgeen wij uit persoon-
lijke gesprekken met hen steeds op-
nieuw konden vaststellen.
„Weer of geen weer", in dit camp

past meu zich aan alle weersom-
standigheden aan en daarom was er
ook in de slechte zomermaanden,
die nog maar zo kort geleden zijn,

geen sprake van verveling en is geen
enkele caravan-bezitter vroeger dan
het plan was, naar huis terugge-
keerd. Dit laatste is wel het beste
bewijs, dat men het in dit camp on-
der alle omstandigheden uitstekend
naar de zin heeft. K.

HOOGWATER
Aug.: Strand

H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar

15 5.19 1.— 17.45 13.— 9.00-15.30

16 5.53 1.30 18.15 13.30 10.00-16.00

17 6.25 2.— 18.46 14.— 10.30-16.30

18 7.— 2.30 19.22 15.— 11.00-17.00

19 7.38 3.— 20.03 15.30 11.30-18.00

20 8.24 4.— 20.52 16.— 12.30-19.00

21 9.26 4.30 21.59 17.— 1330-20.00

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: J. Beijers, Raamsingel
28, Haarlem, tel. (02500) 13164.

APOTHEKEN
Van zaterdag 14 t.m. vrijdag 20

augurlui na 10 uur 's avonds: nacht-
dienst van 22-8 uur:
de Z;ebtraatapothcek, Zeestraat 71,

telf.oon 3073.
lichter uitsluitend voor recepten-

spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om tien uur.
Gedurende de maand augustus zijn

beide te Zandvoort gevestigde apo-
theken óók des zondags geopend.

WETENSWAARDIGHEDEN ÜIT VROEGER EEUWEN

Tot de historische wetenswaardig-
heden uit onze dorpsgesechiedenis
behoren ongetwijfeld ook de bele-
venissen van onze Zandvoortse vis-

sers, zo omstreeks 1600. Oude ar-
chieven bewaarden daarover inte-

ressante bijzonderheden, waaruit
blijkt dat de Zandvoorters in die tijd

niet alleen op haring visten, maar
velen gingen ook ter walvisvangst
of dienden op schepen van de Oost-
Indische compagnie. De gages be-
droegen in het midden der 16de
eeuw voor een kapitein ƒ 30.— per
maand, voor een schipper ƒ 24,—

,

voor een stuurman ƒ 20,— en voor
een timmerman, kok of chirurgijn

ƒ 8.— per maand.
Wat deze chirurgijn betreft, óók

in Zandvoort kende rnen er een, die

tevens als barbier fungeerde. Schout
en schepenen verzochten alle bur-
gers, zich alleen bij deze chirurgijn

te laten scheren. Toen in 1771 de
chirurgijn Zimmerman naar een
beter bezoldigde plaats wilde gaan,
greep de kerkeraad in en besloot

zijn salaris met ƒ 5,— per jaar te

verhogen, op voorwaarde, dat deze
venhoging vervallen zou, zodra het
gerecht aan een zekere J. van Hou-
ten het scheren zou hebben ver-

boden. Of dit ^ erbot inderdaad ge-
komen is, valt niet meer na te gaan.

Men moet zich echter van de kunde
dezer chirurgijnen niet al te veel
voorstellen. Aderlaten en bloed-
zuigers zetten waren hun meest
geliefde middelen. Een recept tegen
kiespijn van een Zandvoortse chi-

rurgijn is bewaard gebleven. Het
luidde aldus: „Brand wat pierwor-
men of de tand van een hert tot

assche. Doe er wat fijn gemalen
muizenkeutcls en patrijshersens bij

en douwt dat in de holligheid". Of
het recept gebruikt werd en of het

hielp, wordt er niet bijverteld.

De Zandvoortse vissers hadden
het omstreeks 1600 niet best. In 1604

leest men van een Zandvoorter A.
Pieters, die door de Duinkerker
kapers werd gevangen genomen.
In 1667 werd gesproken van een
M. Laurens en „ecnen Koning", die

op Oost-Indië voeren en nimmer-
meer terugkeerden.
In 1613 komt voor de eerste maal

het tegenwoor.dige dorpswapen voor,

zijnde een rood veld met 3 zilveren

dooreengestoken haringen. In 1817

werd dit wapen gewijzigd door gou-
den haringen op een veld van lazuur
In 1616 werd hier een nieuw

vroetwijf, (soms staat er „vroet-

moer" in de rekeningen) aangesteld

op een traktement van ƒ 54,— per
jaar. In 1800 was dat opgelopen tot

f 150,— per jaar met vrij huishuur

(ƒ 20,—) en een wagen turf. Zij

mocht voor iedere bevalling ƒ 5,

—

vragen, waarvan er twee moesten
worden teruggegeven aan de ge-
meente.
Grote nood ontstond er óók in

Zandvoort in het ongeluksjaar 1672,

toen ons land in oorlog was met
Engeland, Frankrijk, Munster en
Keulen. Natuurlijk lag in de eerste

plaats de visvangst stil, daar men
niet durfde uitzeilen uit vrees voor
de Engelsen. Maar daarbij kwamen
bovendien nog de volgende extra
uitgaven ten laste van het dorp:

„Eerstclijk betaalt aan 4 mannen
ieder 10 stuivers daags over 21

dagen, zijnde van den 12den Juli tot

den 2den Augustus 1673, onder ka-
pitein Cappoen van Heemstede op
den Uithoorn (bij de waterlinie)

ƒ 73,50.

Nog aan dezelve voor 25 dagen
soldij tot den 26sten Augustus onder
kapitein A. van der Mij e ƒ 87,50 en
den kapitein A. van der Mij e ƒ25,—

.

Nog heeft het gerecht voornoemd
betaald aan 48 man, die van den
3den Augustus tot den 9den dito in

't wachthuis met het zelve regiment
gewaakt hebben en gelopen langs

het strand ten tijde, dat de vijande-
lijke vloten zich onder de kust ver-
toonden, zijnde zeven dagen ieder

man ƒ 3,50. Komt over 48 man
ƒ 168,—. Den luitenant J. van Duin
ƒ 6,25, den vaandrig f 5,— en den
sergant ƒ 4,20. Belopende voorzeide
betaalde soldijen ene somme van
ƒ 369,45. (Wordt vervolgd).

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 en 19 uur:
Ds. J. D. de Vries van Hoofddorp

HERVORMDE KERK
9 uur: Kerkdienst in de Duitse taal:

Voorg. dr. dr. Schulze, Mannheim.
Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. C. F. J. Antonides, pred te

Terborg.
19 uur: Geen dienst.

Woensdagavond 19.30 - 19.50 uur:
Avoiidstilte. Georg. door de stich-

ting .Oecumenisch Contact Zand-
voort. Spreker: Pastoor Cleophas.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. A. L. Broer, Doopsg. Hilversum

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30,

8.30, 9.30 (hoogmis), 11 en 12 uur
(duitso mis). In de avond to 7.30 uur
avondmis.
Bij kerk. Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen te 8, 9.30 uur (duitse

mis) en 11 uur.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleuterschool, Lijsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, belde, op adres
Willem Draijerstraat 5.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maand augustus

geen samenkomsten.

Kom naar de oude dorpskerk!

Kom elke woensdagavond
naar de

AVOND - STILTE

van half acht tot ongeveer
tien voor acht

En luister met ons mee
naar

Goede klassieke muziek
en een 3 minuten-toespraak.

Stichting Oecumenisch
Contact Zandvoort

DE VLIEGENDE SCHOTEL"
Zaterdagavond 14- augustus houdt

de Vliegende Schotel in het jeugd-
huis haar traditionele zomerreunie.
De vereniging hoopt zo de contacten
tussen haar leden en bezoekers ook
in de vacantietijd te continueren.
De dansmuziek op deze feestelijke

avond zal wolden verzorgd door
„The Jokers". Ook niet-leden zijn

van harte welkom.

Langer seizoen in Zandvoort!

In „Mittag", het dagblad voor Rijn

en Ruhr, dat in deze contreien een
grote verspreiding heeft, troffen wij

onderstaand artikel aan, dat - enigs-

zins vrij vertaald - als volgt luidt:

Zandvoort wil een langer seizoen.

Een „Wiessee-er" kuuroord
en golfzwembad gepland.

Zandvoort, 5 augustus, eigen bericht
Het Hollandse zeebad Zandvoort

overweegt, een seizoen van een ge-
heel jaar te gaan invoeren. Het
slechte weer van de laatste weken
heeft degenen, die verantwoordelijk
zijn voor het vreemdelingenverkeer
voor zware problemen gesteld. Al-
leen een verlengd seizoen kan het
mogelijk maken, dat het vreemde-
lingenverkeer minder riskant wordt.
Voor een doorlopend seizoen moe-

ten echter voorbereidingen worden
getroffen. De logies-aanvragen bren-
gen geen zorgen. Wat echter ont-

breekt zijn uitsluitend aanknopings-
punten voor de tijd die valt buiten

het zomerseizoen.
Zoals in „Mittag" reeds eerder

werd bericht wil Zandvoort óók een
kuur-badplaats gaan worden. De
burgemeester van de badplaats deel-

de aan onze redactie mede, dat mo-
gelijk nog in het komende jaar in

het Badhotel een kuuroord kan
worden gesticht naar het voor-
beeld van „Bad Wiessec". Deze
kuurgelegenheid zal speciaal worden
ingericht voor hart en Rheuma-pa-
tienten. Het Jodium houdende water
uit „Bad Wiessee" zal daarvoor in

geconcentreerde vorm naar Zand-
voort worden gebracht en onder me-
dische kontróle 'worden aangewend.
Verder overweegt de gemeente de

bouw van een golfzwembad. Een ter-

rein in de nabijheid van Bouwes
Palace heeft men daarvoor reeds op
het oog. Daaraan verbonden zullen

ook een Congres-zaal, alsmede ver-
schillende andere kuur- en bad in-

richtingen gesticht worden. De kos-

ten, die totaal ongeveer tien miljoen
gulden pullen bedragen, moeten van
particuliere zijde worden verkregen.
Om do tamelijk kritieke verkeers-

situatie enigszins te verbeteren, zul-

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPING
and PRINTING

f% Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO „LIÓN"

HALTESrRAAT 69 - ZANDVOORT
2 min. van het station

2 min. from the station
2 min. vom Bahnhof
2 min. de la Gare

&@*'
DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR GEVA-COLOR FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. Cinéfilms

Geopend van 9 uur 's morgens tot 10 uur 'savonds

len binnenkort twee randwegen als

toevoer-wegen naar de autobaan
naar Duitsland v/orden gebouwd.
Bovendien zijn meerdere parkeer-
plaatsen en ondergrondse garages
geprojecteerd.
Op hoogtijdagen komen circa

25.000 auto's naar Zandvoort Hon-
derdduizend gasten bevolken dan
het strand. Reeds in de eerste maand
(na de opening) bezochten 60.000

mensen het „Uitzichtplatform" op de
19de verdieping .van Bouwes Palace
terwijl het overdekte zwembad van
het hotel doorlopend overbezet is.

Men biedt thans zijn gasten in

Zandvoort iets.

Dit doet ook de politie, die kundig
en hoffelijk in 3 talen waarschuwt.

Tot zover het artikel, dat eigenlijk
niet veel nieuws brengt, omdat we
reeds lang wisten, dat vestigingen
van een kuuroord in het Badhotel
en een golfzwembad in voorberei-
ding waren. Zo weten we ook, dat
de directeur van het Badhotel, de
heer J. J. Pas zeer binnenkort een
onderhoud zal hebben met Zand-
voorts burgemeester, Mr. H. M. van
Fenema om de mogelijkheid te be-
spreken van een vestiging van een
„proef-kuur gelegenheid" in dit ho-
tel in het begin van het volgend jaar
Het bevreemdt' ons echter enigs-

zins, dat een buitenlands blad dit

voor hen ongetwijfeld sensationele
nieuws, waarin de burgemeester met
name genoemd wordt, brengt en dat
geen enkel dagblad in ons land hier-
over iets definitiefs vermeldde, het-
geen overigens ook weer niet zo
vreemd moet worden geacht, wan-
neer gelet wordt op de zinsnede dat
het benodigde bedrag van tien mil-
joen gulden door particulieren moet
worden opgebracht, want ongetwij-
feld zal daaraan nog wel een slordig

miljoontje mankeren. Wij klampen
ons echter maar vast aan het gezeg-
de dat hoop leven doet. - K.

ZANDVOORTSE KORFBALCLUB
KREEG NIEUW BESTUUR
Tijdens de gehouden buitengewone

ledenvergadering van de Zandvoort-
se korfbalclub heeft het bestuur een
wijziging ondergaan en werd als

volgt samengesteld:
Voorzitter R. Bisenberger, secre-

taressp mejuffrouw R. Kaisers; pen-
ningrneostercsse mevrouw T. Loos;
wedstrijd-secretaris W. de la Court
en feest- en progandacommissaris
H. Trouw. De twaalftal-commissie
werd aangevuld met de heren Pront
en de la Court. In de kaseommissie
werden benoemd mevrouw Ai
Trouw en de héren J. Prent en J.

Termaat.

t
Tot onze diepe droefheid
overlned heden, na een voor-
beeldig gedragen lijden, voor-,
zien van de H.H. Sacramenten
der zieken, onze innig ge-
liefde man en zorgzame vader

HERMAN REINDERT
BOTMAN

Echtgenoot van
Geertruida Molenaar,

in de leeftijd van 45 jaar.

G. Botman-Molenaar
Marga
Kees
Hans
Ronnie

Zandvoort, 10 augustus 1965.

Haltestraat 9

Sigarenmagazijn Drommel.

De H. Uitvaartdienst heeft
hedenmorgen plaats gehad,
waarna de begrafenis op het

R.K. kerkhof alhier.

IN ZEE VERDRONKEN
Zondagmorgen om half twaalf

ontdekten do leden van "de Zand-
voortse Reddingbrigado C. Paap en
H. Boon een. lichaam in zee ter
hoogte van strandbedrijf no: -12, tus-
sen de Zeestraat en de Strandweg.
Het bleek een manspersoon te zijn,

die onmiddrlijk op hot strand werd
gebracht. Onder toezicht van dokter
Mol pasten leden van do Strandpoli-
tie en de Reddingsbrigade een uur
lang kunstmatige ademhaling toe,

doch het gelukte niet, de levens-
geesten weer op te wekken. Het
slachtoffer werd daarna naar het
St. Elizabeths Gasthuis in Haarlem
overgebracht waar werd vastgesteld,
dat de drenkeling vermoedelijk in.

zee door een hartv> rlamming werd-
getroffen. Het bleek tn zijn de 43
jarige Bernard Schirniacher, politie-

chef in Gelsenkirchen, waar hij -

hoofd van de recherche was.

LAATSTE STRANDVUURWERK
Woensdag 11 augustus werd op'

het strand vóór de Rotonde het-
laatste vuurwerk aan zee door
stichting „Touring Zandvoort" aan
badgasten en inwoners aangeboden.,
Het was met een gevoel van wee-
moed dat we moesten vaststellen,;
dat dit laatste seizoenvuurwerk
tevens het naderend einde van sei-,

zoen 1965 inluidde.

Een suizoen, dat tot einde juli
mistroostig en door de slechte
weersomstandigheden die Zandvoort
in de naoorlogse jaren had mee-
gemaakt, bijzonder zonloos verliep,
doch dat zich met de intrede van de
maand augustus volledig herstelde,
waardoor nog veel werd goedge-
maakt tot nu toe en bij aanhoudend
mooi weer zomer 1965 nog kan ma-
ken tot een redelijk goed seizoen,
hetgeen zeker het geval zal zijn,,

wanneer dë maand augustus ^nog
wordt gevolgd door een zonnige sep-
tembermaand.
En daar stonden ze dan weer,

over enkele kilometers verspreid,
rijen dik langs de Boulevards. Het
aantal bezoekers werd rond do der-
tigduizend geschat, dat opnieuw
kwam genieten van het steeds op-
nieuw boeiende schouwspel van een
vuurwerk aan zee, dat voor de laat-
ste maal dit jaar onder de meest
ideale weersomstandigheden werd
afgestoken, daar een lichte aflandige
wind geen enkele hinder van de
rookontwikkeling deed ondervinden.
Ook nu weer waren er, — naast

prachtig luchtwerk, bijzonder fraaie
stukken, waarLij wij denken aan de
molen met draaiende wieken en het
imposante fantasiestuk met de wen-
telende zonnen, dat de zee prachtig
verlichtte. Het meest boeiende was
echter ongetwijfeld het vuurwerk,
dat vanaf een in zee drijvende vlet,

die op flinke afstand van de kust
was gelegen, werd afgestoken, een
prachtig staaltje van pyro-technisch
kunnen. Een magistraal slotstuk
onder de titel „Tot volgend" jaar",
dat met daverend geweld uit eikaar
spatte, bracht het einde van dit
laatste vuurwerk aan zee in seizoen
1965, dat wat het welslagen betreft,
wel van zeer korte duur was, omdat
het tot nu toe uitsluitend tot de
maand augustus beperkt bleef.

Bjj feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

WEDSTRIJD-PROGRAMMA
ZJ5.V. „Zandvoortmeeuwen"
Zaterdag '14 augustus:
H.B.C. - Zandv.m. komb. 18.30 u.

Ie zatcrdagelftal - A.P. 18.15 u.

Zondag 15 augustus:
Jeugdtoernooi Zandv.mecuwen.
Zandv.m. ' komb. - I.V.V. 14.30 u.

Zandvoortm. komb. - D.C.O. 18 u.

Maandag 16 augustus:
Zandv.m. komb. - T.Z.B. 18.30 u.

Dinsdag 17 augustus:
Zandv.m. - D.W.S. komb. 18.30 u.

Zaterdag komb.-R,.C.K. vet. 18.30 u.

Zaterdag 21 en 28 augustus:
Toernooi gebr. v.d. Graaf beker.

DE NIEUWE
VOETBALCOMPETITIE
Het eerste elftal van Zandvoort-

meeuwen, dat het komende seizoen
zal uitkomen in de derde klasse af-
deling C van de K.N.V.B., zal het
moeten opnemen tegen de volgende
clubs: Aalsmeer, Aristos (Amster-
dam), Assendelft, K.V.B. (Amster-
dam), K.V.V. (Krommenie), N.F.C.
(Amstelveen), Ripperda (Haarlem),
Roda '23 (Bovenkerk), T.Y.B.B.
(Haarlem), Uithoorn, Zaanlandia
(Zaandam).

Spit, Spierpijn
-"—he "

—

is

en reumatische pijnen
wrijft U eveneens weg met



EMBE PHILIPS

radio mwi RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio
Technisch Bureau

PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

I l/tE I I E? Bur£- Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

Middenstandsexamen 1966
Donderdagavond 9 sept. a.s. begint de

nieuwe cursus. Opleiding in 10 maanden
6 lesavonden p.m., lesgeld ƒ 20,— p.m.

Inlichtingen vanaf 19 aug. a.s. iedere donderdag
van 7.30 tot 9 uur aan de Julianaschool, Brede-

rodestraat 15, Zandvoort.

N. J.' Th. SCHMIDT, tel. 2500-20820, b.g.g. 14506.

VAMOR Rijschool

Brederodestraat 66 - Telef. 4419

Pat is nu goed afgelopen!
De schok die U kreeg van Uw oude versleten
wasmachine is een sein om zo'n prima VELO
WASCOMBINATIE te kopen vanaf ƒ498,—.
Vraagt vrijblijv end een demonstratie bij U thuis.

Bel even.

Zeestraat 37 - Zandvoort - Telef. 4590

Gr. Markt, hk. Jansstr. Haarlem, Tel.02500-10117

HOERA!
IK HEB 'T GEVONDEN!
Het aangewezen adres voor

BLOEMEN EN PLANTEN
voor huis, tuin en bloembak
in het

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

.ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRTJIDS- en GRAFWERK.
'Bediening, prjjs en kwaliteit, stemt" Ieder tot

tevredenheid!
'

Ziet onze etalage!

PUCH
SKYCROSS
GLOEDNIEUW

CROSSMACHINE VOOR SPORTRIJDERS:

PUCH SKYCROSS

Met machtige 3-versnellingsmotor, hifi téle-

scoopvorhen, terreinbanden enz. Puch op zijn
best voor f 1010,—

9 modellen, 1 kwaliteit:

Puch, dat zegt genoeg. Vanaf ƒ 645,—. ,

VERSTEEGE
Showroom, verkoop en reparatie van
RIJWIELEN en BROMFIETSEN, thans alleen

HALTESTRAAT 18 - TELEFOON 4499

Groot woonhuis
aan de Burg. Engelbcrtsstraat,

te koop aangeboden
Bevatt. beneden: 2 kamers, keuken, w.c. en
douche. Boven: 4 slp.k., met vaste wast. Klein
zomerhuisje. Zeer goede staat van onderhoud.
Uitsluitend voor Zandv. woningzoekenden.
In overleg te aanvaarden.

Inl.: MAK. S. ATTEMA & ZN.
Iiogeweg 64-66 - Telefoon 2715

Bijzondere aanbiedingen:
geldig tot 31 augusius a.s.:

12 flessen LANGTJEDOC BOURGOGNE SUPé-
RIEUR van ƒ3,95, nu voor ƒ3,45 per 1/1 fles

(inclusief).

Bij aankoop van 2 flessen SHERRY „Fust 3"

a ƒ5,50 inclusief

een Sherry-glas gratis!

WIJNHANDEL-SLIJTERIJ

Haltestr. 50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Bij feest of party,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

MUNHARDT'S &m&
scheppen gezonde regelmaat

Reisbureau Kerkman
biedt voor U en Uw gasten de zeer populaire

X dag- en middagtochten %
Maandag: Den Haag, Madurodam, Scheveningen

(Pier). Vertrek 13.00 uur, terug 18.00 uur.

Dinsdag: Volendam en Marken.
Vertrek 13.00 uur, terug 18.00 uur.

Woensdag: Aalsmeer (bloemenveiling), Rotter-
dam (met havenrondvaart).
Vertrek 9.00 uur, terug 18.00 uur.

Donderdag: Brussel (België).

Vertrek 7.J0 uur, terug 22.00 uur.

Vrijdag: Alkmaar (kaasmarkt), Umuiden.
Vertrek 8.30 uur, terug 12.30 uur.

Gratis uitgebreide folder verkrijgbaar en tevens aanmelding bij:

KERKMAN, HALTESTRAAT 63 - TELEF. 2214

TAXI 2600, GROTE KROCHT 18 - TELEF. 2600

DAMES, DOET NIET ALLEEN UW VOORDEEL MET ONZE
AANTREKKELIJKE PRIJZEN, MAAR OOK MET ONZE AAN-
TREKKELIJKE GELEGENHEID TOT PARKEREN, DAT BIJ

ONS GEEN MOEILIJKHEDEN BIEDT!

HENK VAN ELDIK

I

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. ƒ 3,25

500 GRAM RTJNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,75

500 GRAM ROSBIEF v.a. ƒ 4,50

150 gram Ham
150 gram Pekelvlees
150 gram Gel. Lever

ƒ0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ0,68
ƒ 0,98 250 gram gek. Worst ƒ 0,95

ƒ0,98 250 gram Leverworst ƒ0,80

Wü leveren TJ gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Vertier: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

Th. v.d. Meulen
Tandarts - Hogcweg 76

Afwezig
tot 6 september a.s.

TE KOOP: Polyester Canadese kano
(4 pers.). Inl. telef. 3354.

WONINGRUIL in Zandvoort.
Aangeb.: Riant bockhuis, 5 kam.,
badk., 2 w.c.'s, ïondom tuin, m.
garage. Huur ƒ,150,- p.m. Gevr.:
huis 8 a 10 kam. Brieven no. 13-8

bureau van dit blad.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Zag U ooit dergelijk mooi

oranje aardewerk
Komt U eens kijken in

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

By feest of party,
LEFFERTS dranken erby'!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

I

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

de

BEZOEKT

Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid! Sfeer I

De nieuwste speel-automaten

S^adde^siUi^iCf^&k^
voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

Tevens Uw adres voor Uw

Toiletartikelen
zoals zepen, shampo's, lipsticks, nagellakken,
Afler Shave's, Eau de Colognes en parfums.

Ook een reeks

Zonnebrandartikelen
in verschillende merken, zoals Nivea, Hamol,
Piz Buin, Tan-make up enz. onz.

Ziet de etalages!

In bos of duin,
Aan zee en. strand.
Steeds Botman's rookwaar
In zak, tas of mand!

SIGARENMAGAZUN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zyn ALL RISK verzakard!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAYONEXTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 Telefoon 2119

Voor alles op het gebied van de

slaapkamer
o.a. Polyethor matrassen, binnenveringmatras-
sen, kapokinatrascen, divanbedden, ledikanten,
wentelbedden, stapelbedden, onderschuifbedden.
Complete slaapkamers, lakens, slopen, spreien

en slaapkamerkleedjes.

Europa's grootste reizende model spoorweg-show HOLIDAYON RAIL
37 modellen van electrische-, diesel- en stoom-
locomotieven. Ruim 148 personen- en goederen-
wagens - 300 meter rails - 80 wissels en kruis-

punten - 56 signalen - 3000 meter kabel

Zandvoort N0G SLECHTS ZES dagenü
fcailuVOOri ^ j cn m0 (. woensdag 18 augustus

Staanplaats:

Zwarteveld/hoek Herenstraat
t.o. Nieuwe Postkantoor.

Zondags doorlopend geopend vanaf 13 tot 22 uur.

Europa's

grootste reizende

model

spoorweg-show

Dagelijks doorlopend te bezichtigen vanaf 10 uur 's-morgens tot 22 uur



A»VERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.

pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

mEMïBSi
Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 19G4 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
K^dett - Volkswagens -

Paf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

GEVR.. voor de laatste 14

dagon van aug., voor man,
vrouw en 1 dochter: GEM.
KAMER m. keuken. Br.

letter D bureau v.d. blad,

of tel. 08300 - 50869.

TE KOOP GEVR.: Grote
boekenkost of losse muui-
planken. Tel. 2472 of br.

no. 2-4 bureau v.d. blad.

TE KOOP: Hoge crème
KINDERWAGEN i.z.g.st.

Prijs billijk. Bluys, Paral-

lelweg 31.

TE KOOP AANG.: 2 pers.

slaapmeubel, compl. mot
bedstcl, i.g.st. Ideaal v. kl.

ben. of vak.woning. Pleia-

denstr. 42, Haarlem-Nrd.
Tel. 02500 - 57166^

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

mijn leer; te aanvaarden.
(Evt. gedeelte). Makelaars-
kantoor „SLEUTELHOF",
Lanckhorrtlaan 3, Heem-
stede, Tol. 2500 - 43647.

TE KOOP: BROMFIETS
H.M.W. Loopt prima ƒ30,-.

Na 6 u.: Wilhelminaweg 6.

TE KOOP: Brommer Ba-
tavus Super Sport. Kost-

verlorenstraat 40.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en

druk 5 ctTapijt en gewatt.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62

et, zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32

TEL. 4376

U belt, wij komen!

TE KOOP GEVR.: KIN-
DERBOX. Br. no. 12-8 bur.

van dit blad.

T.V. VERHUUR
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307

Burg. Beeckmanstraat 36.

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse

horloge-industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
in modellen.

. OLMA horloges koopt U in

bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA
Alleenverkoop voor Zandvoort:

Horloger C. Waaning
Kostverlorenstraat 68
Telefoon 2071

Uw uurwerkspeciaalzaak!

Jong Ncd./Sckots echtpaar
m. baby zoekt WOONR.
m keuken tussen de sei-

zoenen oi langer. Br.: Ha-
mclinkstraat 35, Haarlem.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draöerstr. 12, Tel. 3751

GEVRAAGD: MEISJE v.d.

ochtenduren. Hotel „Zon
en Duin", Dr. CA. Gerke-
straat 155, Telef. 2840.

Jong Ned. gezin m. 2 kl.

kind. zoekt per sept. gem.
WOONRUIMTE v. enkele
maanden. Br. Strijers,Heil-

wigstr.17, Hamburg, W.Dld.

GROTE KROCHT 20a

Telefoon 4395

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'
te Zandvoort

Voor leden komen beschikbaar de woningen:

Celsiusstraat 7
Huurprijs per maand ƒ 81,—

.

Zr. D. Brondersstr. 25
Huurprijs per maand / 77,95.

Burg. Beeckmanstr. 21
Huuri rijs per maand ƒ 61,20.

Schriflelij'ke opgave vóór a.s. dinsdag 17 augus-
tus, 's avonds 7 uur, bij de secretaris D. v. Dijk,

Dr. CA. Gerkestr. 22, met vermelding van het
rangnummer.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telefoon 2793

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

W« rüden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPi.EIN 18

VLEESHOUWER!!

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor 13,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst

200 gr. Haagse leverworst

250 ge. Gelderse gekookte worst . . .

95 et.

/ 0,98

ƒ 0,75

95 et.

Voor direct gevraagd:

Sjouwers en
opruimers
BouwwertftNoordboulevard-
Parnllclweg, Zam'tvoort.

BOUWBEDRIJF LUXEN & WORST
Tel. 3676 of 4729

Gevraagd:

Buffetjuffrouw
Werktijden: 9.30-18.30 uur.

RESTAURANT

^Urü&t
Raadhuisplein 1 - Telefoon 2820

Voor direct gevraagd:
leerling of aank. smid
Smedery 6. LOOS - Gasthuisplein 6, Tel. 3928

Schmitz, herenkapper
KERKPAD 1

Wegens vakantie
gesloten
t.m. 23 augustus.

Dat moet U niet doen!
Door blijven tobben mot uw wasproblemen.
Ook in uw gezin hoort een VELO-WASCOM-
BINATIE en alle wasmoeilijkheden zijn opgelost.
Vraagt een gratis demonstratie bij U thuis.

VELO COMBI vanaf -ƒ 498,—

Zeestraat 37 - Zandvoort - Telef. 4590

Gr. Markt, hk. Jansstr. Haarlem, Tel.02500-10117

Bioscoopzaal
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Zandvoort

ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 AUG. - 8 UUR
Doris Day en Rock Hudson in een meesterstuk
van dwaasheid en geestigheid

Slaapkamer-geheimpjes
In cinemascope en kleuren. Toegang 14 jaar.

ZONDAG 15 AUGUSTUS - 4 UUR
Stan Laurel en Oliver Hardy in de kolderklucht
vol verrassingen:

Laurel en Hardy
als stierenvechters

De dikke en de dunne zetten Spanje op stelten.

Toegang alle leeftijden.

MAANDAG 16 en DINSDAG 17 AUG. - 8 UUR
Jeff Chandler in de geweldige actiefilm in

technicolor

Greep naar de macht
Een vrouw zonder bescherming, bedreigd door
medogenloze bnndieten. Toegang 14 jaar.

ENTREE ƒ 1,75.

Bij regenachtig of slecht weer zijn onze

Jumbo-spelen
een ware uitkomst!

VELE SOORTEN PUZZELS
en grote sortering GEZELSCHAP-SPELEN.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

VOOR EEN GOED KOP KOFFIE
met een echt Hollandse pannekoek

uit een prima keuken, is Uw adres:

PAVILJOEN-CAFË- RESTAURANT

HET KARREWIEL
met zijn mooi uitzichl over strand, zee en duinen,

aan de Noordboulevard (kop Zeeweg) te Bloemendaat aan Zee.

Eigen parkeerterrein
Het gehele jaar geopend. Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.

TELEFOON 02500 - 57325.

Voor ontspiegelde

brilleglazen

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174

Erkend fondsleverancicr
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

HALTESTRAAT 5

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar I

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrfce.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

,/t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714

Voor zelf tuinieren
Nieuw! Nieuw!
GAZONMEST „SCOTTSii

Ongelofelijk goed! Dit is de voeding voor Uw grond, waarop
reeds lang gewacht werd.

PHILIPS TUINVERLICHTING Fantastisch, feeëriek en niet duur!

LAAT NU UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-

hoging thuisbezorgd! Wtf geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

Geen huis zo klein, of het kan
goed GESTOFFEERD zijn!

J. van den Bos
woninginichting

Bilderdykstraat 5 - Tel. 37S6

Leverantie van alle meubelen

voor Uw

Zonnebrand-
artikelen
o.a. Meridol - Coppertone
Hamol - Sea and Ski
Spray-tan - Piz-Buin

Drogisterij
BLAAUBOER
Haltestraat 4G - Telef. 2392

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

EïïSGELDIG IN DE WEEK VAN 11 T/M 17 AUGUSTUSIZZ]

f^ff ELK 2e PAK de GRUYTER

JéPRUS
;;
,,ïm ,, ELK 2e PAK a 200 GRAM
te imfirip« DE GRUYTER UffllZLI
** CHOCOLADE H/WH.

/éPRUS
ELK POTJE A 50 GRAM de grutter

OPLOSXOFflE

50GOED

><«v DE GRUYTER

MAIZENA
ROODMERK
2 PAKKEN

VAN SAMEN
56 VOOR

k*f& B,J 3 PAKJES DE GRUYTER

v MARGARINE
"'

:"^Sr
(EXTRA MARGARINE 'UITGEZONDERD)

MAX TAILLEURm SPELDJE GRATIS

BIJ '2 STUKKEN DE GRUYTER

BLOEMENZEEP
t?

;

BLOEMENSPELDJE

GRATIS

* Ijw

h. •!

2&m

STUUR DE GRUYTER N ANSICHTKAART

WINiN VAKANTIE

IN UWVAKANTIE!
v^Tïn. GRATIS ZONNEZEGEIS OM MEE TE DOEN,
vSjC/ OP VELE DE GRUYTER ARTIKELEN

f .'-«

->¥

ps

k
ALTIJD 10°/o ECHTE KORTING OP ALLE DE GRUTTER ARTIKELEN

DE GRUYTER
Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van 3-Bar-Slijterij Bernard Lefferts- Kerkstraat 9 -Telefoon 21 50



ANDVOORT:
IEUWSBIA
«^> mr**

26e jaargang no. 6 ..TREKT UNIETAEN VA/AT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT l" 20 augustus 1965

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (0 2507) - Postgiro 310592 - Bank: Algemene Bank Nederland N.V.

Abonnementsprijs f5,—; franco per post f 7,50 per jaar. Postbus 26 Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Pe weg uit de narigheid is

nooit zo gemakkelijk te gaan
als de weg die erin voert.

E. W. Howe (1853-1937)

Kranig.' ,
Era feit, waarvan ik gaarne mel-

ding ma;ik, is hot volgende. Een
reeds lange tijd gepensioneerde poli-

tie-ambtenaar, wiens vrouw in een
der Haarlemse ziekenhuizen werd
verpleegd, kreeg zondag j.1. bericht
dat de toestand van zijn echtgenote
plotseling verslechterd was, reden
waarom de naaste familie werd ver-
zocht, ten spoedigste naar het zie-

kenhuis te komen. Hij belde een
taxibedrijf op, dat hem echter mee-
deelde, met spoed onmogelijk te

kunnen rijden, omdat de enorme
drukte op de wegen dit belette.

Hem word aangeraden, zich tot de
politie te wenden. Daar stond men
direct voor dit noodgeval klaar.

Eerst reed dhr. De Hoop, vergezeld
door de taxi, een der familie-
leden naar Haarlem in een record-
tijd, daarna verrichtte de heer
Popkema ditzelfde bravourstukje
wat later met een ander familielid.

Dank zij dit kordate optreden van
politiemannen kon men - ondanks
de drukte - nog tijdig bij de zie-

ke aanwezig zijn. Men was over
dit optreden zó dankbaar, dat men
mij verzocht, er in deze kolommen
melding van te maken, waaraan ik'

vanzelfsprekend zeer gaarne vol-
doe. Hulde aan deze politiemannen
dit was 'kranig werk!

Modern antiek
De heer W. Blom, eigenaar van

het bekende hengelsporthuis in de
Kruisstraat no. 6 opende onlangs
een nevenbedrijf, dat stellig hier
even vermelding verdient. Het is

een winkel aan het Badhuisplein,
schuin tegenover hotel Esplanade,
die de benaming „klein maar fijn"

met ere verdient. Een grappig, ge-
zellig ingeriohte kleine showroom,
waarin de heer Blom TJ een collec-

tie modern en oud antiek toont, die
bijzonder boeiend is. U vindt er
een prachtige sortering oude olie-

lampen, doofpotten, en wat niet al,

die de verzamelaar zeker in extase
zal brengen. Uit alles blijkt, dat de
heer Blom deze geheel aparte zaak
met een grote liefde behandelt,
terwijl ook kennis van waardevol
antiek hem niet vreemd blijkt te

zijn. Het is als 't ware T2en unieke
expositie, die zeker Uw volle inte-

resse zal hebben en waarover wij
zeer enthousiant waren. Van harte
kunnen wij U daarom een bezoek
aan deze zaak aanbevelen. K.

Zeer druk weekeinde

HOOGWATER
Aug.: Strand

H.W. L.W. berijdbaar

23.21 18.30 14.30-21.3022
23
24
25
26
27
28

H.W. L.W.
10.41 6.—
12.08 7.30

-.46 8.30

1.54 10.'—

2.49 10.30

3.38 11.30

4.23 12.—

—.— 20.—
13.31 21.30

14.28 22.30

15.21 23.—
16.06 24.—
16.51 24.30

3.30-10.00
4.30-11.30

6.00-1230
6.30-13.00

7.30-14.00

8.30-14.30

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Ga over op aardgas-

centrale verwarming

,TECHN1SCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

heren haar-

verzorger

taM4*i kak
Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:

„'t Zit er temet weer op!"

Het afgelopen weekeinde bracht
in Zandvoort een drukte, zoals men
die dit jaar nog niet 'had meege-
maakt. Duizenden en nog eens dui-
zenden bezochten duin en strand.

Geen kamer bleef onbezet en nog
ver na twaalf uur probeerde men
bij particulieren onderdak te vin-
dein, doch ook bü hen bleek nog
maar zeer moeilijk plaats te kra-
gen, zodat velen de nacht slapend
in hun auto of zelfs op een beschut
plekje in de duinen door brachten.
Ook zondag was het - hoewel de
zon zich niet liet zien, . abnormaal
druk. Toen het omstreeks drie uur
begon te regenen, volgde een ware
uittocht en moest de bereden poli-

tie er zelfs aan te pas komen om
het verkeer in goede banen te lei-

den. Het vroege vertrek was er

toen oorzaak van, dat reeds om-
streeks zeven uur bet verkeer weer
normaal werd en een einde kwam
aan de files van auto's, die soms
drie rijen dik naast elkaar in de
files wachtten om de terugtocht
naar huis te kunnen aanvaarden.
Zelfs op de meest drukke raceda-
gen was een dergelijk overbelast
verkeer niet waargenomen.
Mocht zondag 15 augustus dus

zeker DE TOPDAG van het seizoen
1965 worden genoemd, niet minder
was dit het geval met het vele
werk, dat het gevolg van deze druk-
te was en Zandvoortse politie en
reddingsbrigade tot de laatste man
in actie bracht.
Er werden zaterdag negen, zondag

tien aanrijdingen gemeld, waarvan
verscheidene met veel materiële
schade en enikele lichte verwondin-
gen.

Diefstal

Twee Duitse jongelieden werden
op heterdaad betrapt bij het stelen

van flessen melk uit een tuin in de
Oosterparkstraat. Zij werden aan-
gehouden en zullen worden voorge-
leid.

Joy-rijder,
trachtte agent aan te rijden

Een agent van het Zandvoortse
gemeentepolitiecorps, die zaterdag
j.1. om half zes bij Bentveld het
verkeer stond te regelen, zag hoe
een automobilist met grote snelheid
en andere wagen, trachtte te snijden.

Hij probeerde de wagen aan te hou-
den, doch deze reed in volle vaart
op hem in en door op het laatste

moment opzij te springen, wist hij

te voorkomen, dat hij door de aan-
stormende wagen werd geraakt. In
de gesneden auto werd de achter-
volging ingezet. In de Dr. C. A.
Gerkestraat reed de achtervolgde
auto deze straat in verboden rich-

ting in, ramde 2 Duitse auto's, die

zware schade opliepen, waarna de
auto stil stond en een jongeman de
duinen invluchtte. De agent stelde

zich verdekt op bij de verlaten auto
en enige tijd later keerde de jonge-
man terug, die onmiddellijk werd
gegrepen. Het bleek een 18 jarige

inwoner uit Haarlem te zijn, die

bekende de auto in Haarlem te heb-
ben ontvreemd. Hij verkeerde onder
invloed, van sterke drank en bleek
niet in het bezit van een rijbewijs

te zijn. Na in het politie bureau te

zijn ingesloten, werd hij later op de
avond naar Haarlem overgebracht.

Op 't nippertje gered
De 32 jarige J. Ludwig uit Fel-

linghausen geraakte zaterdagmiddag
ter hoogte van Bad Zuid in moei-
lijkheden en werd door D. van Dijk
en J. van der Mije van de Z.E.B.
in hun vlet in bewusteloze toe-

stand aan boord gehesen, waar di-

rect mond op mond-ademhaling
werd toegepast, hetgeen later op
het strand werd voortgezet. Per
ambulance werd hij daarop naar
een Haarlems ziekenhuis vervoerd,
waar operatief werd ingegrepen.
Levensgevaar bleek daarna niet

meer aanwezig.
De Zandvoortse reddingsbrigade

redde eveneens een 14 jarig Duits
meisje dat tussen de banken in

moeilijkheden was geraakt, alsme-
de een 33 jarige Duitser, die even-
eens in gevaar kwam te verkeren.
Beiden konden niet zwemmen en
hadden zich te ver in zee begeven.

Spoorloos verdwenen
en weer terecht

Twee zoons van het Zandvoortse
raadslid, de heer D. van Duijn wa-
ren zaterdagmorgen vroeg met een
polyester bootje gaan vissen op zee.

Zij haddon afgesproken omstreeks
elf uur weer terug te zullen zijn.

Toen zij des middags nog niet wa-
ren teruggekeerd werd de slrand-
politie gewaarschuwd alsmede de
Zandvoortse reddingsbrigade, die

met vletten op zoek ging naar de
vermisten, doch geen spoor van de
beide jongemannen vond. Later op
de middag werd Radio Schevenin-
gen ingeschakeld die een oproep
naar de schepen uitzond om naar
de beide jongens uit te kijken. Om
kwart voor vijf steeg een vliegtuig

op om aan het opsporingswerk deel
te nemen en voer de Neeltje Jacoba
uit in Umuiden om eveneens te gaan

zoeken. Omstreeks half zes kwam
bericht uit Noordwijk, dat beide
jongens daar behouden waren gear-
riveerd. Zij hadden zich te ver uit

de kust begeven, kwamen zonder
benzine te zitten en hadden geen
roeispanen bij zich. Van een langs
komend marine-vaartuig werd wat
benzine geleend, waarna de opva-
renden van laatstgenoemd vaartuig
hen de weg naar Noordwijk terug
wezen. Angst en onzekerheid wer-
den daarna gevolgd door blijdschap
over deze behouden terugkeer.

Offerblokkcn geleegd
De 'koster van de Rooms Katho-

lieke kerk bemerkte in de nacht
van vrijdag op zaterdag een jonge-
man, die zich op verdachte wijze

in de nabijheid van zijn 'huis op-
hield. Toen 'hij hem vroeg, wat hij

wenste, vroeg deze de weg naar de
Hogeweg. Even later hoorde de heer
d' Hont echter glasgerinkel bij de
kerk waarna hij de politie waar-
schuwde. Deze zette met schijnwer-
pers het gebouw in vol licht, waar-
na in de berk de 21 jarige H. A. F.

uit München. werd aangetroffen, die

bekende, zo juist een offerblok te

hebben geleegd. Een tweede Duitse
jongeman werd even later onder een
kerkbank aangetroffen. Dit bleek

te zijn de 21 jarige K. H. S. uit

Vreden. Beiden, werden in het po-
litiebureau ingesloten en zullen wor-
den voorgeleid.
Hiermede kwam een einde aan

een emotievol weekeinde dat door de
ongekende drukte nog lang in Zand-
voortse herinneringen zal blijven

voortleven.

BEVOLKINGSONDERZOEK
Het gemeentebestuur van Zand-

voort bereidt een nieuw onderzoek
voor van de bevolking van Zand-
voort naar de aanwezigheid van
long-afwijkingen. Dit onderzoek
zal gehouden worden in november
a.s. Het laatste heeft in 3962 plaats

gehad.

INTERNATIONALE
SPORTWAGENRACES
Als het grote sluitstuk van het

raceseizoen 1965 organiseert de
N.A.V. op zondag 29 augustus a.s.

Internationale sportwagenraces op
ons circuit. Het wordt een wed-
strijd-dag die met de „Grand-Prix"
tot de belangrijkste van ieder jaar

kunnen worden gerekend, wed-
strijden, die een steeds grotere

publieke belangstelling trekken en

door het de autorensport minnend
publiek bijzonder worden gewaar-
deerd. Ik heb zelfs menigmaal
horen beweren, dat men deze races

prefereert boven een „Grand Prix"

om de grote gevarieerdheid van het

programma en de kostelijke spor-

tieve geest, die deze wedstrijden

steeds opnieuw kenmerkt. /

Zo zal het ook dit jaar wel weer
gaan. Ook nu zal een race voor
formule III renwagens worden in-

gelast en als grote attractie zal dezs
dag voor het eerst in deze race de
DAF vertegenwoordigd zijn met de
nieuwe Brabham-Daf-renwagen met
Variomatic-transmissie. De wagen,
waarvan men hoge verwachtingen
koestert en die na een geslaagd
debuut een ware omwenteling in de
racesport zou kunnen veroorzaken,

zal worden goreden door Rob Slote-

maker.
Dat belooft dus wat zondag over

een week. Het volledige programma
is nog niet in ons bezit. Wij hopen
U daarover in ons eerstvolgend
nummer nadere details te kunnen
geven.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WUKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,

van Lennepweg 57, telefoon 4294.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a>s.: Mejuffrouw G. Bokma,
SopÖaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: J. Weslerman, Harten-
lustlaan 7, Bloemendaal, telefoon

(02500) 51555.

APOTHEKEN
Van zaterdag 21 t.m. vrijdag 27

augustus na 10 uur 's avonds: nacht-
dienst van 22-8 uur:
De Zandvoortse Apotheek, Halte-
straat 8, telefoon 3185.
Echter uitsluitend voor recepten-

spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om tien uur.
Gedurende de maand augustus zijn

beide lo Zandvoort gevestigde apo-
theken óók des zondags geopend.

AUTOHUREN
f 5,- per dag

Model '64, '65 en 1966

Onze wagens zijn All Risk verzekerd.

CHELP, TEL 4781

Er waait een frisse wind
door de nieuwste haar-

modelijn.

DAIvlESKAPSALON

«lfe6HH€>»
Haltestraat 63 - Telef. 2214

V
,

J

's Maandags gesloten.

r ">v

Bouwts PMat&

In onze intieme bar

speelt dagelijks van 20-2 uur

het Italiaanse trio

V kunt toch ook rekenen en

verceiyken f

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en gehaald bty

CIIEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 2G - TEL. 2G53

Ook voor. stoppapc

Badhótel Het nieuwste hotel aan de kust.

Boulevard Paulus Loot 1 - Tel. 4941

Iedere avond in de BAR-DANCING vanaf 20.30 uur

Scdumc Ixia

Bierkelder: WIM BOS entertainer

met zingende bediening

Dolf Driessen - Corry Vrooms - Lia Bijlmer

De Recreatieclub „Zandvoort" speelt
in het Badhotel het „24 spel Delphi"

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen l

Gedurende de maand augus-
tus: iedere avond
het bekende T.V.-

dans- en showorkest

Hans Overmeer
met zijn Holland-kwartet.

Als gasten op vr«dag, zater-
dag en zondag:

RAY en DICK KLAART
van de

Dutch Swing 'College Band.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—

.

59 cm. beeld ƒ 898,-r-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom f 53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

/ 189,— / 99.-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

Ly Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

Dranken bestellen? OfWV)
Brokmeier bellen! L\J\jL

r \

HOTEL BQUWtS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand
augustus, iedere avond 8.30 u.

Het Italiaanse orkest

Quartetto Salerni

*
in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

Van 20 t.m. 26 augustus:

Lily en Leo Kok
Zang en show

Margita and Rellos
Noors danspaar

The great Coray
Equilibristcn

*
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma



RADIO EN TEL
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken

WASAUTOMATEN

Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg
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Bij contract belangr. kort.

P.FUERINGA
ARTS

Wegens vakantie

afwezig
tot 13 september.

Waarn.: de doktoren
Drenth, v. Es en Zwerver.

ORANJE GROENE KRUIS

Zr.A.M.Langeveld

Vakantie
tot 6 september.

Waarn.: Zr. D. Stiphout,
v. Lennepweg 57, Tel. 4294

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse
horloge-industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
in modellen.

OLMA horloges koopt U in

bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA
Alleenverkoop voor Zandvoort:

Horloger C. Waaning
Kostverlorenstraat 68
Telefoon 2071

Uw uurwerkspeciaalzaak!

Zuster E. Reitsma

Afwezig
van 20 augustus
t.m. 5 september.

Waarn.: Zr. S.M. de Wilde,
Zeestraat 67, Telefoon 2720

'/?£//#£/?$>

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1984 en 1965.
Opeis Kapitan - Rekord
Kidett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

KIJKT
UIT •
KOOP PRIJSBEWUST

KOOP KWALITEIT

KOOPU N ION

STRANDPACHTERS

!

Te huur aangeb.: droge
OPSLAGRUIMTE, v. een
of meer strandbedrijven.
Brouwersstr. 129, Haarlem,
na 6 uur.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

HUIS TE KOOP m. v. en
a. tuin, gr. woonk., 2 w.c.'s,

compl. bad-kam., 3 slaapk.,

ruime zolder, stenen schuur
ƒ72.000,—. Br. no. 18-8
bureau van dit blad. •

Voor direct gevr.: GOEDE
HULP v.d. ochtenduren,
gedurende enige weken of
langer. Hotel-Pension Van
Petegem, Haarlemmerstr.
86, Telef. 2076.

Jac. Versteege & Zonen
Showroom, verkoop en reparatie van RIJWIELEN en BROMFIETSEN,

thans alleen HALTESTRAAT 18, Telefoon 4499.

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

mijn leer; te aanvaarden.
(Evt. gedeelte). Makelaars-
kantoor „SLEUTELHOF",
Lanckhoirtlnan 3, Heem-
stede, Tel. 02500 - 43647.

TE KOOP of TE. HUUR
GEVRAAGD: een WIN-
KELPAND, of wat voor
iets dergelijks gebruikt kan
worden. Tel. 2844, na 8.30.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen:. rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen!

PG Slinger
' GEDIPL. OPTICIEN
[ EKK.ZIEKENFOHPSIEVERBHCIER]

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395

TE KOOP: Citroen bestel-
wagen HY 1500. Haarlem-
merstraat 13.

TE KOOP GEVR.: Grote
boekenkast of losse muur-
planken. Tel. 2472 of br.

no. 2-4 bureau v.d. blad.

TE KOOP aan de Brede-
rodestr. HUIS, 6 kamers.
Gevr.: bovenhuis of flat.

Bi', no. 42-8 bur. v.d, blad.

WIE WIL een goed tehuis
geven aan een rood/wit
KATERTJE van 6 weken?
Telef. 3225 of 2500 - 43459.

VOCR T.V. en
T.V. ANTENNES ,

met garantie
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

GEVRAAGD in Zandvoort
of omg.: GEM. FLAT of
GEM. WONING (2 kam.,
keuken, bad of douche).
Met ingang van 1 okt a.s.

Br. no. 1-5 bur. v.d. blad.

Leerling-kapster gevraagd
KAPSALON „YVONNE", Haltestr. 63, Tel. 2214

Voor direct gevraagd:
leerling of aank. smid
Smedery G. LOOS - Gasthuisplein 6, Tel. 3928

rtivi

v,o\

De Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij
„'s Gravenhage", vraagt voor haar vacant agent-
schap te Zaridvoort/Haarlem energiek persoon,
die de kans geboden wordt een goed bestaan te

vinden als

agent-incasseerder
in vaste dienst.

Geboden wordt een vast salaris met mogelijk-
heid tot regelmatige verhoging, provisie en on-
kostenvergoeding, gratificatieregeling en een
premie-vrij pensioen. Vakkennis niet een eerste
vereiste, echter wel de wil om vooruit te komen.
Een grondige opleiding wordt geboden.
Borgstelling è ƒ 500,— vereist. Leeftijd tot 40 jr.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt
door de inspecteur F. Ploegman, Boerlagestr. 16,

Zandvoort, tel. 4950.

JOHNBARTH's
KAPPERSBEDRIJVEN N.V.

Vraagt voor spoedige indiensttreding

Chefkapper(ster)

1e kappers(sters)

2e kappers(sters)

Leerling kapsters
voor diverse filialen.

Wij bieden U- een goed loon en
prettige zelfstandige werkkring.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

JOHNBARTH's KAPPERSBEDRIJVEN N.V.
Afd. Personeelszaken.
Hengelolaan 176a - Den Haag

Van Lent's Autobedrijven
Benzine-station - Hogeweg 2, Telefoon 2240

hoeft plaats vnor een

pompbediende
(óók gepensioneerden komen in aanmerking).

Prettig afwisselend werk en aantrekkelijke ver-
diensten. Aanmelding Hogeweg 2.

TE HUUR:
Zolderruimte
Karel Doormanschool
voor opslag strandstoelen.

TARIEVEN per winterseizoen:

eenpersoonsstrandstoel ƒ 1,50

tweepersoonsstrandstoel .... ƒ 3,

—

klapstoel ƒ 0,50

Aanvragen bij: directeur publieke werken,

Raadhuisplein 4.

Cosy-atelier „ELWI"
Fa. A. v.d. Mitfe & Zn. - Schoolstr. 2, Tel. 2956

heeft nog plaats voor enige

meisjes of
vrouwen
(eventueel ook voor halve dagen).

Prettig pn interessant werk. Hoog loon.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Aanmelden van 9-12 en van 2-5 uur.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Bekendmaking.
De Burgemeester van Zandvoort

maakt bekend, dat overeenkomstig
art. 23 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening, ingaande maandag
23 augustus 1965 gedurende een
maand ter gemeentesécretarie voor
een ieder ter inzage ligt het ont-
werp voor een bestemmingsplan
betreffende de binnenterreinen ach-
ter de bestaande bebouwing aan de
noord- en oostzijde van de A. J.

v.d. Moolenstraat.
Gedurende de termijn van- de ter

inzagelegging kan een ieder schrif-

telijk bij de gemeenteraad bezwa-
ren tegen het ontwerp indienen.
Zandvoort, 18 augustus 1965.

De Burgemeester voornoemd,
VAN FENEMA.

Kom naar de oude dorpskerk!

Kom elke woensdagavond
naar de

AVOND - STILTE
van half acht tot ongeveer

tien voor acht

En luister met ons mee
naar

Goede klassieke muziek
en een 3 minuten-toespraak.

Stichting Oecumenisch
Contact Zandvoort

Bloemenhuis

A. PAAP
Vondellaan 18 - Telef. 2953

ALLE SOORTEN BLOEMEN
EN KAMERPLANTEN.

Voor XJw bruids- en grafwerk.

Stelt U in verbinding en U
zult tevreden zijn.

Prima verzorgde gereohten

tevens

uitzenddiners

biedt voor U en Uw gasten de zeer populaire

DAMES, DOET NIET ALLEEN UW VOORDEEL MET ONZE
AANTREKKELIJKE PRIJZEN, MAAR OOK MET ONZE AAN-
TREKKELIJKE GELEGENHEID TOT PARKEREN, DAT BIJ

ONS GEEN MOEILIJKHEDEN BIEDT!

Maandag: Den Haag, Madurodam, Scheveningen
(Pier). Vertrek 13.00 uur, terug 18.00 uur.

Dinsdag: Volendam en Marken.
Vertrek 13.00 uur, terug 18.00 uur.

Woensdag: Aalsmeer (bloemenveiling), Rotter-
dam (met havenrondvaart).
Vertrek 9.00 uur, terug 18.00 uur.

Donderdag: Brussel (België).

Vertrek l.M uur, terug 22.00 uur.

Vrijdag: Alkmaar (kaasmarkt), IJmuiden.
Vertrek 8.30 uur, terug 12.30 uur.

Gratis uitgebreide folder verkrijgbaar en tevens aanmelding bij:

KERKMAN, HALTESTRAAT 63 - TELEF. 2214

TAXI 2600, GROTE KROCHT 18 - TELEF. 2600

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. / 3,25

500 GRAM RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,75

'500 GRAM ROSBIEF v.a. ƒ 4,50

150 gram Ham
150 gram Pekelvlees
150 gram Gel. Lever

ƒ 0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ 0,68

ƒ0,98 250 gram gek. Worst ƒ0,95

ƒ0,98 250 gram Leverworst ƒ0,80

Wü leveren TJ gaarne alle IGLO

diepvries-prodycfen
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

Handel m
zand, zwarte grond
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS

Th* Loos
Van Lennepweg 38-3 - Telef. 4996

Straatmakersbedrijf
W. Schilpzand & Zn.

KANAALWEG 19 - TELEF. 3879

Wij verzorgen

straat- en tegelwerk
ook reparaties.

W« leveren alle soorten tegels.

In modern en oud

antiek koperwerk
vindt U een unieke collectie bij

Fa. W. Blom
Badhuisplcin 10 - Telefoon 2127

Speciaal: RIJTUIGLANTAARNS
(clectrisch en kaarsen).

BEDDENSPECIAALZAAK

Haltestraat 21 Telefoon 2119

o.a. Polyethc-r matrassen, binnenveringmatras-
sen, kapokrnatrassen, divanbedden, ledikanten,
wentelbedden, stapelbedden, onderschuifbedden.
Complete slaapkamers, lakens, slopen, spreien

en slaapkamerkleedjes.

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

wy ryden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald I

TELEF. 5054 of 2845 SCHELPENBLEIN 18

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstofferlng

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

Mêddenstandsexamen 1966
Donderdagavond 9 sept. a.s. begint de

nieuwe cursus. Opleiding in 10 maanden
ö lesavonden p.m., lesgeld f 20,— p.m.

Inlichtingen iedere donderdag van 7.30 tot 9 uur

aan de Julianasohool, Bredorodestr.15, Zandvoort

N. J. Th. SCHMIDT, tel. 2500-20820, b.g.g. 14506.

Bijzondere aanbiedingen:
geldig tot 31 augustus a.s.:

12 flessen LANGUEDOC BOURGOGNE SUPé-
RIEUR van ƒ3,95, nu voor ƒ3,45 per 1/1 fles

.. (inclusief).

Bü aankoop van 2 flessen SHERRY „Fust 3"

a ƒ5,50 inclusief

een Sherry-glas gratis!

WIJNHANDEL-SLIJTERIJ

WAT EEN KEUZE
EN WAT EEN KWALITEIT!

in bloemen en planten

voor huis, tuin en bloembak!

Heus, het is prettig kopen bij

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten.. Het speciaal-

adres voor Uw BRUH>S- en GRAFWERK.
Bediening, prys en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Voor alles op het gebied van de

Haltestr. 50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging



BÉ NIEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAAR!
Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.
Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van
de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt
nóg meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt
ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit. wwT

S
E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.

Mocht ik onlangs reeds
enkele malen Uw aan-
dacht vragen voor het
optreden van enkele
Joegoslavische ensem-
bles in bar-bodega Pe-
trovitch, ditmaal zou
ik eens willen wijzen
op Caramella, de bar-
dancing op het Stations-
plein.

Caramella is zo lang-
zamerhand wel een be-
grip geworden in onze
badplaats. Dat is zo'n
wonder niet, want in
mei a.s. hoopt men het
tienjarig bestaan te vie-
ren, terwijl de eigenaar,
de heer A. Neefs in al

die jaren steeds top-ar-
tisten en top-enscmbles,
wier roem hen reeds
was vooruitgegaan via
het optreden voor Ra-
dio en/of Televisie, naar
zijn dancing heeft weten
te brengen.

Mede daardoor kwam
Caramella in al die ja-
ren steeds meer in de
belangstelling te slaan.

Oud en jong, van alle

rang en stand, vond
hier het gepaste avend-
vermaak, waaraan in
onze gemeente zulk
een bohoefte bestaat en
de heer Neefs heeft er
steeds angstvallig voor
gewaakt, dat zijn in-

richting door het ge-
halte van het bezoek en door het
kiezen van zijn artisten, niet ont-
aardde in welke vorm dan ook.
Moeilijkheden in dit opzicht voor
de politie zijn er dan ook nooit ge-
weest.
He zei U reeds: artisten van naam

traden in de afgelopen jaren in Ca-
ramella op. Om enkele gasten te

noemen, die mij te binnen schieten:

Rita Reys met het ensemble Pim
Jacobs, Bueno de Mesquita en vele
vele anderen uit de internationale
top-klasse.
De heer Neefs zet ook dit jaar de

traditie voort. Nadat eerst in het
voorseizoen het dans en showkwin-
tet van Ger Dijkshoorn in Caramel-
la met groot succes was opgetreden,
kwam in augustus het alom bekende

Caramella brengt top-artisten
f}'"

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Inplaats van kaarten.

S. MOLENAAR
en

S. M. DE WILDE
geven kennis van . hun voornemen
in het huwelijk te treden op vrijdag
3 september' a.s. om 9 uur v.m. in

het Raadhuis te Zandvoort.

Kerkelijke bevestiging om 11 uur
door de Weleerwaarde Heer Ds. W.
A. Kalkman, in de Ned. Herv. kerk
te Uithoorn.

Augustus 1965.

Haarlemmerstraat 88a.
Zeestraat 67

Receptie van 12 tot 13 uur in „Het
Wapen van Uithoorn", Marktplein 18

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Edwin, z. van J. Kerkman
en M. A. Koper. Monique, d. van
G. Spruit en G. M. Koster.

Ondertrouwd: J. J. van der Werff

en C.B., Brugman. F.H. de Bruyne
en Joh. C. Wijmans. S. Molenaar
en S. M. de Wilde. D. P. Rowe en
A. G. Bruinsma. N. Paap en Ci.

J. Loos.
Gehuwd: ,M. A. B. J. M. Bruijn en

E. M. van der Storm.
Overleden: Egbert J. P. Dunselman,

,44 jaar, geh. met A. J. E. Helsloot,
(wonende te Amsterdam).
Johannes P. Heemskerk, SI jaar,
geh. m. L. van Oeveren.

Begrafenissen - Crematie's

Rouwkamer

kwartet van Hans Overmeer, een
jazz-kwartet, dat zowel de moderne
als de klassieke stijl volledig be-
heerst en daarom „elk wat wils
biedt". Maar buiten dit kwartet
wist .de heer Neefs voor de maand
augustus twee blazers van de be-
roemde Dutch Swing College Band
te engageren om als gasten met het
kwartet van Hans Overmeer mee
te werken. Dit zijn Ray en Dick
Kaart respektievelijk trompettist en
trombonist bij het Dutch Swing Col-
lego, dat bekendheid verwierf over
de gehele wereld als vertegenwoor-
digers van het Dixieland-oeuvre,
onder leiding van Peter Schüper-
oort. Nieuwe toernees over onze
wereldbol staan na augustus alweer
op hun programma. Ingrijpende wij-

zigingen wat betreft de stijl van het
ensemble werden in 1962 ingevoerd
en zo vertegenwoordigen deze ar-
tisten thans met ere de naam van
ons land over de gehele wereld, ook
op het gebied van de moderne jazz.
De gebroeders Kaart, ware be-
roemdheden in de jazz-wereld, zijn
nu vrijdag-, zaterdag- en zondag-
avond tot dinsdag 31 augus-
tus a.s. te beluisteren tezamen met
het ensemble Hans Overmeer in
Caramella. Mocht U 'dit nog niet
gedaan hebben, dan zou ik U aan-
raden deze jazz-artisten eens' te gaan
beluisteren. Zij die dit reeds deden
hebben zeker geen opwekking no-
dig, zij zullen stellig hun bezoek
gaan herhalen want het is gran-
dioos, wat hier op muzikaal gebied

te genieten valt en daarom ver-
dient André Neefs zeker alle hulde
voor hetgeen hij op dit gebied in
Zandvoort wist te bereiken. Op de
levensgeschiedenis van Caramella
in Zandvoort ikomen wij t.z.t. nog
nader terug ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan dat in. mei a.s. met
gepaste luister zal worden gevierd.
Reeds 'nu zijn we benieuwd welke
verrassingen ons dan weer zullen
worden bereid. K.

DORPSPLEIN U - TEL. 2872

Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel

vrijblijvend.

BUSROUTE IN ZANDVOORT-N.
WORDT UITGEBREID
Naar wij van de Noord Zuid Hol-

landse vervoermaatschappij verne-

men, zal met ingang: van 5 septem-
ber a.s. buslijn no. 91 Heemstede,
Spaarndam, Bloemendaalse Zeeweg
door Zandvoort-noord naar Zand-
voort, worden uitgebreid.

Deze dienst vond in Zandvoort-n.
als uiterste aanloop-punt de van
Lennepweg bij de Vondellaan. Van
.genoemde datum af zal men echter
rijden naar het einde van de Lin-
naeusstraat, om daardoor tegemoet
te komen aan de wens van de be-
woners in de nieuwe wijk in de
nabijheid van de zgn. .Duitse muur'.
De bussen door deze nieuwe wijk
te laten rijden bleek helaas nog on-
mogelijk, omdat dit - gelet op het
aantal personen dat hier thans
woonachtig is, niet lonend te ma-
ken zou zijn.

Bovendien zal deze lijn, die tot nu
toe uitsluitend in de zomerdlenst-
regeling was opgenomen, voortaan
ook gedurende de wintermaanden
blijven rijden. Voor de bewoners
van de nieuwe wijk in Zandvoort-
noord betekent doze verdere uit-

breiding van het busne'c een aan-
zienlijke verbetering.

Het nieuwe busstation aan de
Tramstraat hoopt men - in de loop
van de maand oktober a.s. in ge-
bruik te kunntn stellen.

Wanneer dan — volgens plan —
de nieuwe Supermart van Albert

Heyn aan Grote Krocht en Tram-
straat eind november, zal worden
geopend, zal de aanblik hier stellig

zeer veel ton goede veranderen.

GODSDIt ING
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Zondag a.s.
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Bfl feest of party,
LEPFERTS dranken erbij!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPING
and PRINTING

f% Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO „LION"

HALTESTRAAT 69

2 min. van het station
2 min. from the station

ZANDVOORT
2 min. vom Bahnhof
2 min. de la Gare

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR GEVA-COLOR FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+ 16 m.m. Cinéfilms

Geopend van 9 uur 's morgens tof 10 uur 'savonds

Verscheidene lezers hebben mij
gevraagd, eens tn willen mededelen
wat er te lezen staat op de prach-
tige wapenborden, die zich bevinden
ter weerszijden van de preekstoel in
de Hervormde kerk. Zij konden na-
melijk het Oudhollandse schrift
moeilijk ontcijferen. Ik voldoe aan
dit verzoek gaarne; mede, omdat ie-
dere inwoner van Zandvoort hier-
voor belangstelling zal hebben.
De teksten hebben namelijk be-

trekking op twee schipbreuken, die
in vroeger eeuwen voor onze kust
hebben plaats gehad. Op het linkse
bord staat in het Latijn:

D.M.S.
vir genere et virtute nobilissimus

Matthaeus de la Cave.
Triearchus, qui cum virginti duabus
negotiantum ex Brittannia nostros
ad portos contenrïentibus praesidio
fuisset, fugatis quinque myoporan-
tibus, Gallicis, in conspectu orae
nostrae, subito turbine nave illius

eversa et procellis hauota cum mili-
tibus et classiaris poriit, D.X. Juli
MDCXCIV.
Diebus aliquot post Cadaver ejus

ad littus Sandfurtense adpulsum
necessarii tumulandum curarant.
'Vertaald luidt dit als volgt:
Aan de schim van wijlen de kapi-

tein ter zee Mattheus de la Cave,
Bevelhebber van een fregat, is dit
toegewijd. Een man, door afkomst
en deugd zéér aanzienlijk, die, toen
hij 22 koopvaardijschepen uit Enge-
land ter bescherming gestrekt had
en 5 Franse kapers had op de vlucht
gejaagd, in het gezicht van onze
kust, toen zijn schip door een plot-
seling opgekomen storm werd om-
vergeworpen met matrozen en sol-
daten is omgekomen de 10de Juli
1964.

Op het andere bord staat:
Hier ligt .begraven Vrouwe Jo-

hanna Margaretha Corbet, dochter
van den heer Kolonel Walter Corbet
en van Vrouwe Maria Magdalena
Hallkett en huisvrouw van den heer
kapitein Charles Hallkett, veronge-
lukt tussen Noordwijk en Zandvoort
komende uit Schotland en is haar
dood lichaam hier aan het strand
komen drijven op de 22ste Septem-
ber 1720.

BIJ HET BA ION!
Donderdag; eeks

bevonden zie nen
in het ondiïj
Door het o: n de

kwamon beit ig

ontdekking i nein
strand te be: r die

ter moesten z

•Een der bs Mazi
jaar oud mij: :reu
la-Croix (Fra n in
lijkheden te lijn

zwom naar hi Jchtl

boven water Joch
hem loslaten in <

gevaar geraa!

Om kwart ipoel

stoffelijk ot an c

Bloemendaals

Bij feestkl

LEFFE KEN
Zeestraat on 2

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

ïe-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS
E. M. JAARSMA

DAVONETTE
HOENSON -

- JAN-
ETNA

en
e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

BEZOEKT

de Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid!

De nieuwste speel-automaten

Sfeer I

Dames:I

JOHNBARTH's KAPPERSBEDRIJVEN N.V.
gaf in het jaar 1964 10.000 Wassen en Walergolf-
bchandëlingen gratis aan haar cassabonspaarders.

Destemeer een bewijs van GOEDE
'SERVICE en PRETTIGE BEHANDELING

Spaart U ook mee in 1965
WASSEN EN WATERGOLVEN ƒ 4,50

PERMANENTS, vanaf ƒ17,50

JOHNBARTH's
KAPPERSBEDRIJVEN N.V.
HOTEL BÓTJWES PALACE te ZANDVOORT

Vestigingen te Den Haag Venlo
Eindhoven Zaandam
Arnhem Nijmegen

In België: Antwerpen en Luik.

Fa. Portegies & van Campen
SCI-IOENHERSTELLERS - KERKSTRAAT 32

'

Wegens vakantie
gesloten

van 30 augustus tot 12 september.

VAMOR Rijschool

Botman in de Haltestraat
(In het portiek een automaat)
Voldoet verfijnde rokerswensen
Dat is bekend bij vele mensen.

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Bioscoopzaal
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Zandvoort

ZATERDAG 21 AUGUSTUS - 8 UUR
John Wayne - Dean Martin - Ricky Nclson
in de grote succesfilm vol spanning en humor.

RIO BRAVO
In kleuren. Entree ƒ 1,75. Toegang 14 jaar.

ZONDAG 22 AUGUSTUS - 4 en 8 UUR
Peter Alexander, Conny Froboess, Theo Lingen
in de daverende kluchtfilm:

Doller kan het niet
Duits gesproken. Entree ƒ 1,75. Toeg. alle leeft.

MAANDAG 23 AUGUSTUS - 8 UUR
De veelbesproken wereldsuccesfilm in cinema-
scope en kleuren

The bridge on the river Kwai
Entree ƒ2,50. Toegang 14 jaar.

DINSDAG 24 AUGUSTUS - 8 UUR
De enorm spannende griezelfilm

De wurger van Blaclcmoor
Duits gesproken. Entree ƒ 1,75. Toegang 14 jaar.

Z.S.V.r,„ZANlfcUW

Wedstrüd-uil
Zaterdag 14

H.B.C. - Zfib
• Ie zaterdai

Zondag- 15 au

Zandvoortn V.V.
Zandv.m. fc ).

Dinsdag 17 a

Zandv.m. kMs. 2

Wedstrijd-Pn
Zaterdag 21
Toernooi Geb|} bek
Zandvoort

Zondag 22 ai

Zandv.m. 1

Zandv.m. 2

Zandv.m. 3

Zandv.m. 4 H

1

Zandv.m. 5 Ü2

JEUGDTOEEl
„ZANDVOOK

Dit toernooi | op :

15 augustus j teeln

de vereniging s, o.
R.C.H., S.D.T en
voortmeeuwe
De jeugd v 'tme

kwam zeer g dag
uit onderstaa: ï en

Brederodestraat 66 Telef. 4419

Dat moet U niet doen!
Door blijven tobben met uw wasproblemen.
Ook in uw gezin hoort een VELO-WASCOM-
BINATIE on alle wasmoeilijfcheden zijn opgelost.
Vraagt een gratis demonstratie bij U thuis.
VELO COMBI vanaf ƒ498,—

Zeestraat 37 - Zandvoort - Telef. 4590

Gr. Markt, hk. Jansstr. Haarlem, Tel.02500-10117

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens ztfn ALL RISK. verzekerd!

Dr. Schaepmnnstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

standen, blijk

wisselprijs vi

bezit te hom

Groep A (Ji

R.C.H. -

O.V.V.O.
Alkm. Boy-'i

' R.C.H. -

S.D.W. - Z|

R.C.H. - Vj

Alkm. Boy
Velsen - S!

Zandvoorti
R.C.H. -

O.V.V.O.
S.D.W. - A\

O.V.V.O
Alkm. Boy
Velsen - Z

Eindstand
1. Zandvoor:
2. Alkm. Bo
3. Velsen
4. S.D.W.
5. O.V.V.O,
6. R.C.H.

Groep B (Adf
Velsen - l-

Alkm. Boy
O.V.V.O. -

S.D.W. - A\

O.V.V.O. -

R.C.H. - S.

Zandvoorti
Velsen - Si

Alkm. Boy:
R.C.H. - V'

S.D.W. - Z
R.C.'H. - Öi

Alkm. Boys]

O.V.V.O.
R.C.H. -

de
in

Joys

Joys

%

Eindstand:
Zandvoor
Alkm, Bo
R.C.H.
O.V.V.O,
S.D.W.
Velsen

De sportivl

aan O.V.V.O
Il te



Deze week bij
X

Het bier is best bij Albert Heijn. Pittig, tintelend bier,

gebrouwen in een van de grootste brouwerijen van ons

land, steeds vers gebotteld. Bier dat de kenners waarderen.

ramra PRIJS

3 pullen of 4 flesjes

jaar miljoenen van
om AH op weg is

voor f 1.-. Dat kan omdat AH er per

verkoopt. Eén van de redenen waar-
naar 50.000 nieuwe klanten in 1965.

iola drink LITERfles

I 100 gram

. ± 560 gram

59

AAVDwAwwIf gezond en verkwikkend grote fles

AvOVÜi VB UIT51 vacuüm verpakt 250 gram J& •

Leverpasfei .bnk.oo Eram

Bruine Bonen
Gebraden Gehakt
Cho&PastiUes&iK.

1/1 blik

in jus

blik' 4 ballen

39 Grote RepenSr 8 ,,,,

69 Fruitella ,i,, smaken _ 3 «,

98 Zaanse Koeken i?L*

L-

48
59

AllanaS. .blikje 8 halve schijven <&&

«blikjes OO
125

. -jampot JL*

Knackebröd ^ 58
Margarine Ziivcrvioo._Pak 41

Witte Bonen :

n
:

oraatcs 49
Vermouth

Hal. importO 98
LITERfles M«

89 Choc. Hagel rfpSïssïU l.
39 POlly Celstofluiers pak is stuks 1.

'/

PMCjLeerdam Glasservies

6 Wijnglazen 801- f8.- - 6 Bierglazen 804- f 9.- 6 Cocktailglazen 808- f 7.- » 6 Whiskyglazen 806 - f 7.

-

6Bilterglazcn803-f6.- - 6 Cognacglazcn 807 - f 8.- - 6 Sherry/Portglazen 802 - f 7.- 6 Longdrinkglazcn 805 - f 7.-

PMC/Leerdam Glasservies

Koninklijke Leerdam ontwierp en vervaardigde voor de

FMC dit prachtige glasservies. Vormgeving en doel-

matigheid zijn er harmonisch in gecombineerd. Mini-

mum- bestclccnheid: 4 sets. Een set bestaat uit 6 glazen

van één soort. U mag bv. 4 sets (24 glazen) van één

soort bestellen, maar ook 4 verschillende soorten (4x6

glazen). Cluhprijzcn geheel in I'MC-eheques te voldoen.

Levering franco thuis. Verzending onder ,breukgarantie'.

Vraag speciale folder in de AH-winkel!

Weekaanbiedingen geldig t/m woensdag 25 augustus

blik 340 gram \M

fles^f

Carly Toiletzeep_ 3 **&*&
sinaasappel «-il 1 tf^Cft
fles 0.6 ltr. l^BO JUUSP

BB

Dat is nu goed afgelopen!
De schok die TJ kreeg van Uw oude versleten
wasmachine is een sein om zo'n prima VELO
WASCOMBINATIE te kopen vanaf ƒ498,—.
Vraagt vrijblijvend een demonstratie bij U thuis.

Bel even.

Zeestraat 37 - Zandvoort , - . Telef. 4590.

Gr. Markt, hk. Jansstr. Haarlem, Tel.02500-10117

| VLEESHOUWERIJ
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..TREKT U NIETAEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!"

Langs de vloedlijn

27 augustus 1965
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Abonnementsprijs f5,— ; franco per post f 7,50 per jaar. Postbus 26 Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Waarom laat je je haar niet

eens knippen?

Je ziet er uit als een chrysant.

P. G. Wodehouse (geb. 1881)

Motorrijders streden om het Nationale kampioenschap

Onder leiding van de K.N.M.V.
hebben zondagmiddag: op het cir-

cuit van Zandvoort een groot aan-
tal motorrenners in verschillende
klassen gestreden om het motor-
kampioenschap van Nederland. Het
waren de vijfde en laatste races in
deze serie. Vijfduizend toeschou-
wers waren er getuige van.
Het was wel bijzonder jammer dat

ondanks de als altijd voortreffelijke
organisatie van de K.N.M.V. • het
aanhoudende slechte weer de rijders
geduclite parten speelde. Het regen-
de praktisch gedurende alle wed-
strijden gestadig door en dit werd
er oorzaak van, dat de rijders voor-
al, in de bochten (gelukkig) geen
enkel risico namen en er met een
gangetje doorheen gingen dat, zoals
iemand ironisch opmerkte, met de
fiets was bij te houden. Het wegdek

werd door deze regenval op sommi-
ge plaatsen zo glad als spek en ver-
schillende valpartijen waren er het
gevolg van, die alle gelukkig zon-
der ernstig ichamelijk letsel aflie-

pen. Bij de senioren geraakte de
50 cc. Kreidler van Kees van Don-
gen op het Soheivlak in brand. De
renner kwam er goed af en de
brandweer bluste de brand met be-
kwame spoed, doch kon niet verhin-
deren, dat vooral hier het wegdek
door het opgespoten bluspoeder zeer
glad werd, zodat voor het vervolg
van de wedstrijden door wedstrijd-
leider Ben Majoor speciale instruc-
ties, werden gegeven wat betreft
voorzichtig rijden.

Ondanks al deze narigheden wer-
den er toch nog respektabele tijden
gemaakt. Bijzonder interessant wa-
ren ook nu weer de verrichtingen

bij de 50 cc. ers Rondegemiddelden
van over de honderd kilometer per
uur waren geen zeldzaamheid en op
het rechte einde werden af en toe,

ondanks de slechte gesteldheid van
de baan nog tijden gemaakt van om
en nabij de ihonderdveertig kilome-
ter per uur. Het aantal rijders van
deze race-bromfietsen wordt voort-
duend groter en het lijkt ons, dat
dit nog wel enige tijd zal voortdu-
ren, want het rijden op deze lichte

niachientjes blijkt bijzonder aan-
trekkelijk te zijn.,

In de seniorenklasse 50 cc werd
Swaep kampioen, bij de junioren
was dit van Leeuwen. Van Rijswijk
werd kampioen bij de 125 cc junio-
ren, de Vries in de klasse 350 cc.

junioren, Noorlander bij de 500 cc.

Junioren en van der Goorbergh bij

de 250 cc. junioren. De voornaam-

De start van de 50 cc.

junioren. Op de achter-
grond een valpartij, die

goed afliep.

ste uitslagen waren als volgt:

50 cc. senioren: 1 Mijlaart, Neder-
horst den Berg, Jamathi 25.18.8 (99.

4 km.u.) snelste ronde Mijlaart 2.27.7

102.199, 125 cc junioren: 1 Van Rijs-
wijk Den Haag, Bultaco 30.32.2 (98.8)

snelste ronde Vermaat Rotterdam,
Bultaco 2.22.6 105.854 km.u., 50 cc

junioren: 1 de Vrien St. Jacoba Pa-
rochie Kreidler 18.15.6 96 km.u.,
snelste ronde: De Vries 2.34.5 98.982

km.u., 350 cc junioren: 1 De Vries

Wormer Honda 29.25.8 102.6 km.u.
snelste ronde Louwes Helium Nor-
ton 2.23 105.558. 500 cc junioren. 1

Spahn Amstelveen BMW 27.36.4 109
3 km.u. snelste ronde: Spahn 2.13.6

112.984 km.u., 250 cc junioren: 1

Stroobach Amsterdam Honda 23.23.

6 107.5 km.u., snelste ronde Stroo-
bach 2.27.1 110.100 km.u.

r————
—>v

Volgende week
geen krant

Zoals alle jarenVzal Zand-
voorts Nieuwsblad de eerste
vrijdag in september niet ver-
schijnen. - mede in verband
met . vakantie van het druk-
kerij-personeel. Dit wil dus
zeggen, dat op vrijdag 3 sep-
tember a.s. geen Zandvoorts
Nieuwsblad zal uitkomen. De
eerstvolgende editie kunt V
dus weer verwachten op vrij-

dag 10 september a.s. Wij
verzoeken onze adverteerders
en abonnees van deze mede-
deling goede nota te willen
nemen! ~ Redactie

„Post"

Nu het seizoen ten einde loopt lijkt

het mij goed er eens op te wijzen
dat de gasten in het afgelopen sei-

zoen zeer veel moeilijkheden hebben
ondervonden om ons nieuwe post-
kantoor te vinden.
De klachten daarover zijn zeer

velg. De moeilijkheden zijn ontstaan
omdat de aanduiding „Post" aan de
gevel van het gebouw werd aange-
bracht waar de minste passanten
zijn. De meesten zoeken het post-
kantoor via de weg langs het nieu-
we busstation doch daar vindt men
op de gever geen enkele aanduiding.
Zou het geen overweging verdienen
voor het komende seizoen óók -langs
de gevel in de Tramstraat het woord
„Post" aan te brengen?
Met betrekkelijk geringe moeite

en weinig kosten lijkt mij dit te
verwezenlijken en Zandvoorts. pos-
terijen zouden er een grote dienst

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WTJRFF:
Zanvert komt met al dat
gezwam, in 'n kwaje reuk

te staen!

mee bewijzen aan de badgasten en
blijk geven van het verlenen van
service.
Het mooiste zou het natuurlijk zijn

hier een Neon-verlichting aan te

brengen, die dag en nacht zou moe-
ten branden. Dan zou vanuit het
dorpscentrum ons nieuwe postkan-
toor prachtig zichtbaar zijn. Of dit

teveel gevraagd is, zal straks moe-
ten blijken. Wellicht kan het ervan
af na een eventuele briefportver-
hoging. K.

De schutting is weg
Het is dan gelukkig zover. In de

loop van de vorige week is de schut-

ting voor ons Raadhuis, die daar was
geplaatst in verband met de uit te

voeren restauratie-werkzaamheden
verdwenen, omdat het karwei ge-

reed kwam.
Het Raadhuisfront prijkt nu na

de ondergane „verjongingskuur"
weer in oude glorie. We moesten er

eerst even aan wennen, dit schone
Raadhuisfront, ontdaan, van het ver-
weerde, dat de natuur er gedurende
meer dan vijftig jaren op aan-
bracht, doet enigszins vreemd aan.

Wij hielden wel van dat verweerde
uiterlijk, dat aan dit zo bekende on
schone gebouw een aparte bekoring
gaf. De wisseling der seizoenen zal

echter weer gauw genoeg haar spo-

ren opnieuw op de gevel achterlaten

Een grote verbetering is de vernieu-

wing van de bordestrap. Het ziet er

allemaal weer stevig en welhaast
onverslijtbaar uit. Ónze autoriteiten

en bruidsparen zullen er de eerst-

komende jaren bij bruiloften en of-

ficiële gebeurtenissen zeker niet

doorheen zakken.
De beide nieuwe lantaarns zijn

ons persoonlijk wat te robuust, doch
hebben desniettemin toch een sym-
boliek van bijzondere bekoring. Ze
doen sterk herinneren aan de oude
gaslantaarns, waarmee ons dorp
vroeger jaren werd verlicht. De
zwarte pilaren waarop ze rusten,

kunnen ons echter minder bekoren.

Wanneer deze ook van koper - even-

als de lantaarns - zouden zijn, zou
dit waarschijnlijk uit aesthetisch

oogpunt aantrekkelijker zijn, het

schilderen in een kleur, die beter bij

de koperen lantaarns past, zou ook
al een boel verbeteren.

Er zijn pessimisten, die het zonde
vinden van de ƒ 40.000,— die deze

verjongingskuur heeft gekost.

„Daarvoor had de gemeente óók een
huis kunnen zetten" zeggen ze. Ik
ben het daarmee niet eens. Dit fraaie

Raadhuis dient voor het nageslacht

te blijven bewaard. Het is als 't ware
de ziel van onze gemeente. Daarvoor
te zorgen behoort tot een der taken

van ons Gemeentebestuur. Een ver-

der verval zou niet verantwoord
meer zijn geweest. K.

COLLECTE VOOR
KANKERBESTRIJDING
De grote jaarlijkse collecte ten

bate van het Koningin Wilhelmina-
fonds ter bestrijding van de kanker,
zal in Zandvoort en Bentveld wor-
den gehouden a.s. zaterdag 28 aug.

Het bestuur van de afdeling Zand-
voort doet een dringend beroep op
allen die in Zandvoort verblijven,

deze collecte naar vermogen te

steunen.
Er bestaat nog behoefte aan col-

lectanten. Wie zich als zodanig be-
schikbaar wil stellen wordt ver-
zocht zich te wenden tot de heer
L. Sok, Kostverlorenstraat 57, tele-

foon 2744.

ZANDVOORTSE ARTS
SCHRIJFT AAN MINISTER
De Zandvoortse arts, dokter P.

Flïeringa, die noch btf het Gemeen-
tebestuur van Zandvoort noch btf

het college van Gedeputeerde Sta-

ten genoegdoening kreeg op zün in-

gediende rekesten inssake een zijns

inziens onrechtmatige toepassing

van de bouwterreinbelasting in

Zandvoort, heeft het thans naar hij

reeds onlangs mededeelde, „hoger-

op gezocht" en heeft zich met een

rekest gewend tot de Minister van
Binnenlandse Zaken.
In dit schrijven zet dokter Flie-

ringa uitvoerig uiteen hoe hij ver-

geefse pogingen aanwendde om ant-

woord te 'krijgen op de door hem
gestelde vragen aan de Gemeente-
lijke en Provinciale autoriteiten.

Aan het slot van dit schrijven

merkt adressant op, dat hij van me-
ning blijft, dat door de Gem. Zand-
voort de bouwterreinbelasting niet

op de juiste wijze wordt geheven

en dat in de financiële verantwoor-

ding daarvan teveel onjuistheden en

onduidelijkheden staan, reden,

waarom hij, aldus beëindigt hij zijn

schrijven, Zijne Excellentie eerbie-

dig verzoekt, het hierheen te willen

doen leiden dat er inzake van de

heffing van de bouwterreinbelasting

in de Gemeente Zandvoort volledige

opening van zaken wordt gegeven

en dat er zonodig een onderzoek

wordt ingesteld naar het beleid van
het gemeentebestuur in het alge-

meen en naar het financiële beleid

in het bijzonder.

PAC-TRADITIE-RIT
Op zondag 19 september a.s. zal

de Pionier-Automobielclub (PAC)

voor de tiende maal de traditie-rit

van Utrecht naar hot circuit van
Zandvoort organiseren voor antieke

automobielen. Diverse attracties in

verband met deze tweede lustrum-

rit worden voorbereid.

ZILVEREN DIENSTJUBILEUM
Op woensdag 1 september hoopt

de heer Corn. Koper, werkzaam bij

de registratuur van de Dienst van
Publieke werken te Zandvoort het

feit te herdenken, dat hij gedurende

vijf en twintig jaar bij deze dienst

werkzaam is.

AARDGAS-KOMST BINDT
DIRECTEUR AAN ZIJN FUNCTIE
Aan de heer A. A. Cense is door

de gemeenteraad van Zandvoort met
ingang van 1 oktober a.s. wegens

het bereiken van de pensioenge-

rechtigde leeftijd eervol ontslag

verleend als directeur der gemeente-

bedrijven te Zandvoort. De maat-

regelen die genomen moeten wor-

den in verband met de invoering

van het aardgas maken het echter

wensehjk dat voorlopig geen wijzi-

ging wordt gebracht in de directie-

voering der gemeentebcdryven. Op
verzoek van burgemeester en wet-

houders heeft de heer Cense zicli

bereid verklaard zün functie - voor-

lopig voor de tijd van een jaar -

nog te bljjven vervullen.

Een bijzonder verblijdend bericht

dat wij reeds zo half en half hadden
verwacht en dat stellig de bij de

bedrijven werkzame ambtenaren en
velen in onze gemeente zeer zal

verheugen.
Wij feliciteren ons gemeentebe-

stuur en de heer Cense van harte
met dit besluit, dat stellig een wijs

besluit zal blijken te zijn geweest.

Ga over op aardgas-

centrale verwarming

^TECHNISCH WERK'
Tnorbeckestraat- 1B, tel. -3270

Badhotel Het nieuwste hotel aan de kust.

Boulevard Pauluu Loot 1 - Tel. 4941

Iedere avond in de BAR-DANCING vanaf 20.30 uur

Sahmiz Jua
Bïerkelder: WIM BOS entertainer

met zingende bediening

Dolf Driessen - Corry Vrooms - Lia Bijlmer

De Recreatieclub „Zandvoort" speelt
in het Badhotel het „24 spel Delphi"

's Maandags gesloten.

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR' VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

Technisch Bureau FEENSTRA
Telel. 2065 - HaEiestraat 57 - Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,-t-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS ' TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 189,— ƒ99,-

PHULIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

V*" Ziet de etalage!

Er waait een frisse wind
door de nieuwste haar-

modehjn.

DAMESKAFSALON

«lfaowte>»
Haltestraat 63 Telef. 2214

Dranken bestellen? OHAO
Brokmeier bellen! LKJKJL

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand augus-

tus: iedere avond
het bekende T.V.-

dans- en showorkest

Hans Overmeer
met zijn Holland-kwartet.

Als gasten op vrydag, zater-
dag en zondag:

RAY en DICK KAART
van de

Dutch Swing 'College Band.

II kunt (och ook rekenen en

vergelijken !

> 20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits EHiracht en gehaald bij

CHKM. WASSKIUJ rn

KEYSER
KFUKSTRAAT 2(> - TEL. 2653

Ook voor stoppape

Naar de

TAPTOE DELFT
Vrijdagavond 3 september.

Entreekaarten voor
diverse rangen.

reisbureau;
KERKMAN

Aanmelden Kostverlorenstr. 1

tel. 3399 of taxi tel. 2600,
Grote Krocht 18.

r

Auto huren

I Df
- per dag

Model '64, '65 en 1966

Onze wagens zün
All Risk verzekerd;

DE SCHELP
TEL. 4781

HOTSL 80UWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maanden
augustus en september
iedere avond 8.30 uur

Het Italiaanse orkest

Quartetto Salerni

•
in ons internationale cabaret
en variété-programma o.a.:

Van 27 aug. t.m. 2 sept.

Eve Montania
een jonge aantrekkelijke

„Spitzen Tanzerin"

Margita and Rellos
Noors danspaar

The great Coray~|j
Equilibristen

Fred Ray & Sylvia
Internationaal bekende

jongleurs

*
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

"\

J
heren haar-

verzorger

TAHWl yfcofc

Diaponiehuisstraat 24 - Tel. 3874



Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar I

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelèin,
enz. voor elke gelegenheid I

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Maak Uw ontbjttafcl gezellig met

broodmandjes
Uit

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAA7 19 ZANDVOORT TELEFOON 3«9

GORDIJNEN of VITRAGE,
voor woning en etalage!

J. van den Bos
woninginrichting

Bilderdjjkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

By feest of party,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3 Telef. 2129

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Ingezonden mededeling

Haarmode uit Parijs

Ligne „Si-Joiie"
voor herfst en winter 1965

Op 25 augustus 1965 is door het
Syndicat de la Haute Coiffure
Frangaise et Coiffure Création te
Parijs de nieuwe haarmodehjn ge-
lanceerd ten overstaan van de gehele
wereldpers. •

Essentiële gegevens van de nieuwe
haarmodelijn - die met groot en-
thousiasme werd ontvangen - zijn,

dat de haren kort gehouden worden
en eerst naar achteren en dan naar
voren worden gewerkt, nekpartij

tegen het hoofd aangesloten, als het
ware petite tête. De geraffineerde
coupe met, indien nodig, een lichte

Permanent Wave (Modeling) geven
de coiffure de nodige souplesse en
houdbaarheid. Geen crèpage, na-
tuurlijk vallend, elegant en sportief

is de nieuwe ihaarmodelijn voor het
winterseizoen 1965.

De modehaarkleurennuances zijn:

Irisée's, reflecterende matte tinten,

genaamd Pampre Insé, Amande
Irisé, Lotus Irisé etc.

De leden van het Syndicat de la

Haute Coiffure Francaise et Coif-
fure Création, zijn herkenbaar aan
bovenstaand embleem, zij zijn het
eerste bekend met de nieuwe Franse
haarmode. Ten gerieve van onze
lezeressen doen wij u hieronder het
adres toekomen van het lid van het
Syndicat de la Haute Coiffure Fran-
gaise et Coiffure Création in uw
woonplaats.

ZANDVOORT
r

Joh. A. Suykerbuyk,
Thorbeckestraat 11, tel. 3382

IN HET HOL (DE TUIN)
VAN DE LEEUW (STIER)

In de nacht van zaterdag op zon-
dag om kwart voor drieën bemerk-
ten surveillerende politiemannen op
de Noordboulevard een auto, waar-
van het linkcrachterlicht niet brand-
de. Zij volgden de wagen, mede
omdat er zeer onzeker gereden werd
In de Kostverlorcnstraat kwam de
politieauto de achtervolgde auto
vóór en gaf een stopteken. Deze
laatste reed echter door en stopte
eerst op de Wilhelminaweg. Van de
twee inzittenden nam er een de
vlucht en verborg zich in een der
aldaar aanwezige tuinen, hetgeen
juist de tuin van de burgemeester
was.
Nadat op het bureau assistentie

was gevraagd, was ook de gevluchte
inzittende spoedig gepakt. Toen
bleek, dat de auto in Haarlem was
gestolen en dat de chauffeur geen
geldig rijbewijs had. Het was een
22 jarige autospuiter uit Haarlem
met een 19 jarige groenteknecht,
eveneens wonende te Haarlem als

bijzitter. Beiden werden ingesloten

en maandag j.I. aan de politie in

Haarlem overgedragen.
Onze burgemeester wil ons de

enigzins vreemde kop boven dit ar-
tikel wel vergeven. Daar Mr. van
Fenema geboren werd onder het
sterrebeeld van de stier, was deze
gelegenheid te mooi om er geen toe-

speling op te maken .

DAMES, DOET NIET ALLEEN UW VOORDEEL MET ONZE
AANTREKKELIJKE PRIJZEN, MAAR OOK MET ONZE AAN-
TREKKELIJKE GELEGENHEDD TOT PARKEREN, DAT BIJ

ONS GEEN MOEILIJKHEDEN BIEDT!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT 1b TELEFOON 2682

500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. ƒ 3,25

500 GRAM RUNDERLAPPEN v.a. f 2,75

500 GRAM ROSBIEF v.a. ƒ 4,50

150 gram Ham ƒ 0,98

150 gram Pekalvlees ƒ0,98
150 gram Gol. Lever ƒ0,98

150 gram gebr. Gebakt ƒ0,68
35» gram gek. Worst ƒ0,95
250 gram Leverworst ƒ0,80

Wy leveren U gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Klppoulet enz.

Wy zyn met vakantie van 5 t.m. 18 sept. a.s.

VAN SLECHTE SEIZOENEN GESPROKEN!

Nu we in Zandvoort, tot en met
de maand juli j.1. althans, een bij-

zonder slecht seizoen beleefden wat
het weer betreft, is het misschien
wel eens aardig in het kader van de
artikelen „Uit Zandvoorts verleden"
eens te herinneren aan het feit, dat
er in dit opzicht toch nog altijd een
, baas boven baas" is. Niet dat ik
hiermee wil zeggen, dat seizoen 1965

tot de slechte seizoenen zal gaan
behoren, want we zullen eerst moe-
ien afwachten, wat de maanden
augustus en september ons gaan op-
leveren, waarbij de eerste helft van
augustus al heel wat goed maakte.
Vast staat evenwel, dat tot en met
juli j.I. het abnormaal slecht was
en toch blijkt uit oude archieven
dat er in dit opzicht toch ook hier

weer niets nieuws onder de zon is.

In dit verband speelt het jaar,

dat misschien wel /het slechtste

seizoen bracht in de historie van
het Zandvoortse bad- en strand-

leven, een jaar, dat bovendien door
nieuwe maatregelen van gemeente-
wege, waartegen het publiek zich

met alle kracht verzette, een zeer

bewogen karakter kreeg, een grote

rol en dat jaar was 1891.

Dit bewogen karakter behoeft

geen verwondering te wekken,
wanneer we bedenken, dat deze

tijd een grote duw gaf aan de
ontwikkeling van Zandvoort als

badplaats. De spoorlijnverbinding

was nauwelijks tot stand gekomen
het Kurhaus-complex met de Pas-
sage pas verrezen en het was geen
wonder, dat gemeentebestuur en
inwoners tegenover deze zich snel

voltrekkende veranderingen nog
wat onwennig waren. Er was
reeds van enig badleven sprake,

en de cijfers van het aantal bad-
gasten liepen met snelle sprongen
omhoog. In 1874 telde het seizoen

355 badgasten, in 1881 913, in 1891

reeds 1289 en in 1896 was dit aantal

opgeklommen tot 2114, waarna in

1900 zelfs 3236 badgasten werden
geregistreerd.

Vanzelfsprekend wijdde het ge-

meentebestuur aan deze verrassende

opkomst van de badplaats de nodige

aandacht. Volgens de Notulen van
de raadsvergaderingen uit die dagen
werden hieraan dan ook de meeste
besprekingen gewijd.

Zo kwam in de raadsvergadering
van 3 mei 1890 een conceptverorde-

ning ter tafel, regelende de exploi-

tatie der zeebaacn. De hoer Kauf-
man was er zéér tegen en wenste na

een breedvoerig betoog in overleg

te treden met de reeds bestaande
badinrichtingen, waartegen de voor-

zitter, burgemeester Mr. P. N. En-
gelberts zich ten sterkste verzette,

aangezien de badinrichtingen na-

tuurlijk tegen de nieuw in te voeren
regeling zouden zijn. De voorzitter

achtte het echter cen zaak in het

belang van de gehele gemeente,

waarop het voorstel werd aange-

houden tot de volgende vergadering,

die 5 dagen, later, n.1. op 8 mei
plaats had. Hier verzotte de heer

Teekman zich sterk tegen de ge-

meentelijke inmenging, die voor het

eerst in de geschiedenis van Zand-
voort werd voorgesteld, omdat deze

in het nadeel zou zijn voor de be-

staande badinrichtingen.

De voorzitter antwoordde, dat,

mocht zulks het geval zijn, hetgeen

hij betwijfelde, wegens de controle,

die voortaan van gemeentewege zou

worden uitgeoefend, nu toch de

gehele gemeente voordeel zou trek-

ken van hetgeen tot nu toe door

slechts enkelen werd genoten. Na
breedvoerige behandeling werd het

voorstel aangenomen voorlopig voor

1 jaar, waarbij tot „directeur dei-

baden" werd benoemd de heer J.

van der Mije Pzn.
Opmerkelijk was artikel 1 der

toen vastgestelde verordening, lui-

dende als volgt: „De baden worden
verdeeld in heren baden, dames-
baden, gemengde baden, en baden
in kleine koetsen. De baden met
gebruikmaking van grote koetsen,

waarbij twee handdoeken worden
gebruikt, worden tegen ƒ 0,50 per

bad berekend, de overige baden

ƒ 0,25 per bad".
Natuurlijk kwamen de bestaande

badinrichtingen tegen de nieuwe
regeling in verzet, die op 1 januari

1891 inging. Talrijk waren de pro-

testen, die werden ingediend, even

talrijk het geschrijf in vele couran-

ten, waarin Zandvoort door deze

nieuwe — nog ongekende maatrege-

len — in een min of meer bespot-

telijk daglicht werd geplaatst als de

badplaats, waar blijkbaar de parti-

culieren geen orde op eigen zaken

konden stellen.

Toen Uwam seizoen 1891'. Het
werd waarschijnlijk het slechtste

seizoen, dat Zandvoort tot nu toe

kende. Volgens oud-Zandvoorters
regende en stormde het van mei tot

september, zodat van 'n bad-seizoen

geen sprake was.
Men had het niet slechter kunnen

treffen en dit werd voor de vroede
vaderen aanleiding, om de gemeen-
telijke exploitatie nog verder in te

voeren, althans te trachten, zulks te

doen. In de veigadering van 8 au-
gustus 1891 besloot men, na opge-
wonden debatten, te beginnen met
het jaar 1892, de exploitatie der
zeebaden, het verhuren der strand-
stoelen enz., geheel voor gemeente-
rekening te nemen 'en voor de aan-
koop van badkoetsen, strandstoelen
en verder badmateriaal een geldle-
ning te sluiten van ƒ 22.000,—. Deze
nieuwe regeling zou dan voorlopig
gelden voor de tijd van 9 jaar.

Toen was het hek van de dam.
De couranten schreven kolommen
vol over do nieuwe bespottelijke
maatregelen, die het gemeente-
bestuur van Zandvoort ten aanzien
van de bad-exploitatie wilde nemen.
Hatelijke artikelen verschenen in
vele landelijke bladen. Maar óók in

Zandvoort zelf „nam men dat niet".

Het regende protesten van de in-

woners individueel of gecombineerd,
men zond gezamenlijk een protest
aan Gedeputeerde Stalen om ver-
zet aan te tekenen legen dit raads-
besluit en zo kwam de raadsver-
gadering van 28 september 1891,

die tenslotte de grondslag vormde
voor hel systeem van verpachting,
zoals wij dat heden in Zandvoort
nog kennen.
De heer v.d. Werff diende! een in-

terpellatie in, waarin deze verklaar-

de dat de laatste tijd in verschil-

lende bladen weer tal van ingezon-

den stukken en artikelen verschenen
len nadele van Zandvoort. De heer

v.d. Werff vroeg waarom de voor-
zitter hierover zolang het stilzwij-

gen bewaarde. Burgemeester Mr. P.

N. Engelberts antwoordde daarop,

dat het niet in overeenstemming te

brengen was met de waardigheid
van cen Hollandse magistraat, op
ongelekende stukken te antwoorden.
Een uilzondering wilde spreker ma-
ken voor het adres, gericht door 145

inwoners van Zandvoort aan Gede-
puteerde Staten, waarbij Mr. En-
gelberts wees op de verschillende

onjuiste onderdelen in dit adres,

vooral, wat aangaat de winst op de
exploitatie der zeebaden behaald.

Met kracht bepleitte spreker de door
zetting van de nieuwe verordening,

daarbij in het geding brengend, dat

de zuivere winst op 31 augustus 1891

nog ƒ 1600,— bedroeg on dat zelfs

bij zulke uitermate ongunstige
weersomstandigheden als deze zo-

mer van 1891. Het risico voor de
gemeente achtte spr. dus zo groot

niet als de adressanten dachten
„Hier wordt een einde gemaakt",
zei burgemeester Engelberts, „aan
een zéér onzuivere toestand, een
toestand, zó onzuiver, dat bij méér
salaris sommige direct belangheb-
benden thans nog betreuren, dat de
vroegere toestand niet bleef ge-
handhaafd, waarbij de beste stuur-

lui opnieuw aan de wal blijken te

staan".
Maar burgemeester Engelberts

kon praten wat hij wilde, hij pleitte

voor een verloren zaak. De raad
wilde het niet en het publiek wilde
het evenmin. Doorzetting van dit

voorstel zou cen complete revolutie

in het Zandvoortse strand- en bad-
leven hebben betekend.
De raad besloot, met slechts 2

stemmen tegen en 9 vóór, aan Ge-
deputeerde Staten te berichten, dat
het bedoelde adres van de 145

Zandvoortse ingezetenen te be-
schouwen was, óók naar het oordeel

van de raad, als weergevende het
gevoelen van de meerderheid der
bevolking.

Daarop volgde de voor het strand-
en badleven van Zandvoort histo-

risch geworden raadsvergadering
van 24 november 1891, waarbij het
besluit tot het aangaan van de geld-

lening van ƒ 22.000,— werd inge-
trokken en na zéér langdurige
debatten besloten werd, het strand
voortaan te verpachten. In deze
vergadering werden de grondslagen
gelegd voor de verpachting, zoals

wij die ook heden in Zandvoort nog
kennen en kwam een einde aan een
uitermate slechte, maar óók veel-

bewogen seizoen-periode in de bad-
plaats Zandvoort, die zich in

komende jaren in steeds opgaande
lijn als badplaats verder ontwik-
kelde, een ontwikkeling, die ook
heden ten dage nog steeds voort-
schrijdt. K.

NIEUW BESTUUR
ZANDVOORTSE KORFBALCLUB
Na een in de loop van vorige week

op verzoek van verschillende leden
gehouden buitengewone algemene
ledenvergadering van de Zandvoort-
se korfbalclub, werd na een uitvoe-
rige discussie het bestuur opnieuw
gewijzigd en thans als volgt samen-
gesteld: D. Eekels voorzitter, Me-
juffrouw R. Keyser secretaresse, R.
Bisenberger penningmeester. J,

Eekels wedstrijdsecretaris, H. Trouw
feest- en propaganda-commissaris,
T. Loos en A. Termaat leden.

JACOBUS WILHELMUS
VAN KORDELAAR
en

JANNY GEBE
hebben de eer U kennis te geven
van hun voorgenomen Huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op donderdag 2 september
a.s. om 11.30 uur in het Raadhuis
te Zandvoort.

Kerkelijke inzegening 12.15 uur in

de Herv. kerk te Zandvoort.

Haarlem: Garenkokerskade 16

Zandvoort: Thorbeckestraat 15

Receptie: Rest. „Zomerlust", Kos-
terstraat 5, Zandvoort van 20-22 uur.

JAN JACOB v.d. WERFF
en

CORNELIA BEATRIX BRUGMAN
hebben de eer U kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats

vinden op vrijdag 3 september 1965.

Kerkelijke inzegening in de Ned.
Hervormde kerk, Kerkplein, 14.15

uur, door de Weleerwaarde Heer
Ds. C. van der Sluys, predikant te

Rotterdam.

Zandvoort Zuiderstraat 15.

Weimarweg 4.

Toekomstig adres: Zuiderstraat 15a.

J. R. WARMERDAM'
en
H. A. SCHRIJVERS

geven kennis van hun voornemen
in het huwelij'k te treden op maan-
dag 20 september a.s. om 10 um-
in het Raadhuis te Bloemendaal,
waarna de kerkelijke inzegening om
11 uur in de Parochiekerk van
Vogelenzang.

Augustus 1965.

Zandvoort, Hogeweg 29.

Vogelenzang, Vogelenzangseweg 38

Receptie van 15-17 uur:
„Nieuw Berkenrode",
Herenweg 101, Heemstede.

Toekomstig adres:
' Oosterparkstr. 15, Zandvoort.

t
Tot onze diepe droefheid
overleed heden na een ge-
duldig gedragen lijden en
voorzien van het Sacrament
der Zieken, mijn lieve echt-
genote, moeder, behuwd- en
grootmoeder

THEODORA JOHANNA
SMITS, geb. POLMAN

Echtgenote van
Everardus Theodorus Smits -

'in de leeftijd van 65 jaar.

Zandvoort:
E. Th. Smits
Nijmegen:
Wed. Th. W. Driessen-

Smits
Amsterdam:
M. A. Jansen-Smits
H. Jansen

A. H. Smits
B. H. Smits-Schotvanger
Haarlem:
J. M. Cats-Smits
J. J. Cats

Zandvoort:
A. G. Smits
en kleinkinderen.

Zandvoort, 22 augustus 1965.
Westerparkstraat 19.

De H. Uitvaartdienst heeft
plaats gehad woensdag 25
augustus j.1. op de begraaf-
plaats van de Parochiekerk

St. Agatha te Zandvoort.

Op zondag 5 september a.s. zal om
9.30 uur in de kerk van de H.
Agatha te Zandvoort met een
plechtige viering van de heilige
Eucharistie, het zilveren priester-
feest gevierd worden van mijn zoon

father HENRY ZEGWAARD
pastoor v.d. parochie Santa Rosa.
Lone Pine, U.S.A.
Voor vrienden en belangstellenden
is er gelegenheid tot feliciteren van
2-4.30 uur in het parochiehuis,
Grote Krocht.

M. M. Zegwaard-v.d. Meij

Zandvoort, augustus 1965.
Zandvoortselaan 135.

Dankbetuiging.
Wij wonen nog maar ruim een jaar
in Zandvoort en

,
hebben daarom

verstomd gestaan van de enorme
belangstelling, die wij ondervonden
hebben van de Zandvoortenaren,
tijdens de smartelijke ziekte en bij

gelegeheid van het overlijden van
onze dierbare Man en Vader,

de Heer H. R. BOTMAN.
Wij zijn U daar zeer erkentelijk
voor.

Mevr. G. Botman-Molenaar
en kinderen.

Sigarenmagazijn „Drommel"
Haltestraat 9.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Roberto Valentino, z. van

F. Keur en G. Knecht.

Geboren buiten de gemeente:
Jules Marie, z. van J.M. Fransen
en C. M. Suijkerbuijk. Petrus
Hendricus Jacobus, z. van P.J.A.
van Kessel en C.W.J. v. Staveren.
Marco Harald, z. van D. H. Wo-
lansky en A. M. Dijkstra.
Esther Bepke Christine, d. van K.
Teunissen en M. H. Hahn.

Gehuwd: J.C.Weber en N.A.A.Korfi
Overleden: Jan Doets, 84 jaar, gen.
gew. met M. P. Klerk.

Overleden buiten de gemeente:
August L. Gallis, 69 jaar, gen. m.
W. H. Grims. Halbe van Lente,
65 jaar, geh. met A. M. Hoenson.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 9.30 en 19 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur:

Ds. C. de Ru .

19 uur: Geen dienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. P. M.
Luca, Rem. uit Amsterdam.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30,
8.30, 9.30 (hoogmis), 11 en 12 uur
(dultse mis). In de avond te 7.30 uur
avondmis.
Bij kerk Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen te 8, 9.30 uur (duitse
mis) en 11 uur.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
WiüieJminakleuterschooI, Lijsterstr.3
Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
'

Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, belde op adres
Willem Draijerstraat 5.

DOKTERSDD3NST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
J. Hagedoorn, Herenweg 109a, Haar-
lem, telefoon 02500 - 80578 of 85445.

APOTHEKEN
Met ingang van zaterdag 28 augus-

tus gaat de winterdienstregeling
weer in.

Van zaterdag 28 augustus t.m.
vrijdag 3 september avond- nacht-
en zondagsdienst
de Zeestraatapotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073.
Echter uitsluitend voor recepten-

spoedsevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om 18.30 uur.

ZAND V OORTERS
In het huis van mevrouw Zeg-

waard aan de Zandvoortselaan 135
heerst een feeststemming. Twee van
haar zoons, reeds gedurende vele
jaren in ver afgelegen landen in
de Missie werkzaam als pater, zijn

met verlof in hun ouderlijke wo-
ning teruggekeerd na een jaren-
lange afwezigheid. Een thans be-
jaarde zuster en broer van mevr.
Zegwaard vertrokken in 1917 naar
Californië en keerden thans na 48
jaar voor het eerst in hun geboorte-
plaats terug, waar zij wel het een
en ander veranderd vonden. Zij

genoten op hun hoge leeftijd bijzon-
der van de vermoeiende vliegreis en
keren over enkele weken weer per
vliegtuig naar hun tweede vader-
land terug.

De oorzaak van dit alles is het
zilveren priesterfeest dat father
Henry Zegwaard op zondag 5 sepl.
a.s. hoopt te vieren. Eerst met een
plechtige dienst des morgens om
half tien in de Rooms Katholieke
parochiekerk „St. Agatha", waarna
er des middags van 2-4.30 uur in het
Parochiehuis gelegenheid zal zijn
de jubilerende missionaris te feli-

citeren.

Father Henry Zegwaard begon 25
jaar geleden zijn loopbaan als aal-
moezenier bij het Marinierskorps in
het toen nog zo gehelen Soerabaju.
Daarna was hij ,gedurende een jaar
werkzaam als Missionaris op de

Molukken, vervolgens verscheidene
jaren op de Philippijnen, waarna hij

in 1955 werd benoemd tot pastoor
van de Parochie Santa Rosa te Lone
Pine (U.S.A.). Hij is hier hoofdzake-
lijk werkzaam in een onderontwik-
keld gebied.

c 25 JAAR MISSIONARIS J
Pater G. Zegwaard, die thans

reeds 19 jaar als Missionaris op de
Philippijnen werkzaam is, wist zijn
verlof iets te vervroegen, waardoor
hij in staat is, het jubileum van
zijn broer persoonlijk te kunnen
meevieren. Anders is dit met de
oudste broer van beide Missionaris-
sen, pater F. Zegwaard, die reeds
in 1939 als Missionaris naar de
Philippijnen trok, drie en een half
jaar in de oorlogsjaren doorbracht
in een Japans concentratiekamp en
daar hij ruim vier jaar geleden met
verlof in Holland kwam, thans van-
uit zijn verre Missiepost het jubi-
leum van zijn broer in gedachten
hoopt mee te vieren.

Is het een wonder, dat er een
feeststemming heerst in de familie-
kring van de familie Zegwaard, hel
gezin, dat in Zandvoort een zo grote
bekendheid en populariteit geniet.'

Wij waren daar een dezer dagen
persoonlijk getuige van, toen we een

kostelijk halfuurtje in deze fami-
liekring doorbrachten en genoten
van het geluk dat allen bij dit
weerzien ten deel is gevallen.
Mevrouw Zegwaard heeft moei-

lijke en zware jaren gekend. Haar
echtgenoot en twee van haar zoons
werden haar door de dood ont-
nomen. Drie zoons togen als Mis-
sionaris naar verre, vreemde lan-
den. Zij kreeg 12 kinderen en een
van haar dochters verkoos het
kloosterleven, haar broer en haar
zuster vertrokken naar Californië.
Toen werd het wel heel, héél een-
zaam in het leven van deze vrouw,
die dit alles wist te dragen in de
wetenschap, dat God Zijn wijze
bedoelingen met dit alles had.

Na moeilijke jaren kwam voor
haar en voor hen allen het geluk
van dit weerzien, waarmee w« zo

van harte meeleven en waarin men
opnieuw Gods leiding in het leven
van de mens weet te zien.

Moge dit vereende gezin nog vele
gelukkige dagen met elkaar door-
brengen, waarbij de jubileumdag op
zondag 5 september zeker het
hoogtepunt zal gaan vormen van
cen mijlpaal in hun leven, die ztf

hopelijk nog vele jaren lang in
dierbare herinnering zullen houden.
Met ere z'ü het gezin Zegwaard
in onze rubriek „Zandvoortcrs"
vermeld. K.



RADIO EN TELEVISIE J. KEUR
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

Burg. Engel bertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

Gezelligheid..

*
8chiïiènljüh

GROTE KROCflt'-f
V

TEL-2974 ZANDVOORT

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en

druk 5 ct.Tapijt en gewatt.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et

geel koper 135 et., lood 62

et.,' zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL.' 4376" '

U belt, wij komen I

^ MONTUREN SIERLUK en ELEGANT

W'un Slinnpr st^S;^ IXUiWllUHwl HOMT0E5TELL.

2f£K£NFONDS
GROTE KROCHT .20» ; TEL:«95 • ZANDVOORT

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse

horloge-Industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
in modellen.

OLMA horloges koopt U In

bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA
Alleenverkoop voor Zandvoort:

Horloger C. Waaning
Kostverlorensfcraat G8

Telefoon 2071

TJw uurwerkspeciaalzaak!

TE KOOP GEVR.: Grote
boekenkast of losse muur-
planken. Telef. 2472 of br.

nr. 2-4 "bureau v.d. blad.

•ƒ100,— PER MAAND
WERKRUIMTE GEVR. v.

1 a 2 auto's. Telefoon 3994.

Gevraagd:
aktieve zelfst. medewerkster

met goede alg. ontwikkeling, voor af-

wisselend werk (administratie, corres-
pondentie, telefonisch contact met
drukkerijen, cliënten en externe mede-
werkers, typen). »

Een beschaafde en. ijverige medewerkster met
een sterk geheugen en gevoel voor verantwoor-
delijkheid, kan een goed salaris en tantième
verdienen. Zij verricht haar werk in een prettige

omgeving.
Sollicitaties -worden met belangstelling
tegemoet gezien door

Bureau Van Vliet
Uitgeverij en advcrtentie-expl.
van periodieken on nieuwsbladen.

Bouwes Palace, Zandvoort (uitzicht op zee).

.Postbus .20. .Tel. 02507 - 5025, 5057, 4838.

N.V. Kracht-Landbouw
Busweg (voormalige trambaan) Zandvoort

vraagt per 1 september a.s.

jeugdige kracht
(ca. 17 jaar).

voor de boekhoudafdeling.

Sollicitatie mondeling of schriftelijk.

Voor direct gevraagd:
leerling of aank. smid
Smederij G. LOOS - Gasthuisplein 6, Tel. 3928

Te koop:
Villa „De Berk**
Kostvorlorenstraat 102, met 1000 m= eigen grond.
Bev. 15 kamers, grote serre, badk., 3 w.c.'s, kel-

der. Bijgebouw waarin 1 kamer, 3 bergruimtes.
De eerste verdieping, bev. 3 kamers, keuken,
badk. "met w.c, kan vrij van huur door Zand-

. voorts ingezetene betrokken worden.
Vraagprijs ƒ 105.000,—

.

Inl. MAKELAAR J.H. KONING, tel. 4020 en 2957

Sttijddet'fitapfievshw
voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

Ook Uw kapper wil graag

met vakantie!

Daarom delen wy V reeds nu mede» dat onze

herensalon GESLOTEN ZAL ZIJN van 12 t.m.

27 september a.s.

Onze damessalon is GESLOTEN van 12 tot en

met donderdag 23 september.

Dat moet U niet doen!
Door blijven tobben met uw wasproblemen.
Ook in uw gez-n hoort een VELO-WASCOM-
BINATIE en alle wasmoeilijkheden zijn opgelost.

Vraagt een gratis demonstratie bij U thuis.

VELO COMBI vanaf ƒ 498,—

Zeestraat 37 - Zandvoort - Telef. 4590

Gr. Markt, hk. Jansstr. Haarlem, Tel.02500-10117

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKEES - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

VAMOR Rijschool

Brederodestraat 66 Telef. 4419

a contant SCHITTERENDE NIEUWE

SHOWMANTELS
(najaar- en wintermode 1965/1966).

„het mooiste van het mooiste" met royale edel-
bontkragen als Persianer, Indisch Lam, Petit

Gris, enz. enz.

165,-
(enkele zeer fraaie tweed- en camelmantols,
alsmede enige pracht bontmantels).

Mevr. J. Collewijn - mannequin

KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM

Bijzondere aanbiedingen:
geldig tot 31 augustus a.s.:

12 flessen LAKGTJEDOC BOURGOGNE SUPé-
RIEUR van ƒ3,95, nu voor ƒ3,45 per 1/1 fles

(inclusief).

Bij aankoop van. 2 flessen SHERRY „Fust 3"

a ƒ 5,50 inclusief

een Sherry-glas gratis!

WIJNHANDEL-SLIJTERIJ

Haltcstr. 50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Haarlemse opleiding voor
heilgymnastiek, massage
en Fysiotechnielc
Staats-erkcnd, opgericht 1920.

Opleiding voor het

staatsdiploma

Fysio-therapeut
Toelatingsvoorwaarden: Min.Mulo A+ Wiskunde,
3 jr. M.M.S., I.V.O.-B-diploma.

Duur der cursus 4 jaar. Aanvang 6 sept. 1965'.

Inlichtingen: G. Overliese Hagenaar, Joan Mau-
ritsplein 21, Overveen, tel. 02500 - 56360; H. J.

Smit, Dolfijnstraat 302, IJmuiden, tel. 02550-

2569; J. Degeling, afdeling voor Fysische Thera-
pie van het Ziekenhuis St. Joannes de Deo,
Maarten van Heemskerkstraat 2, Haarlem, tel.

02500 - 59001, toestel nr. 211.

Handel in

zand, zwarte grond
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS

MEST

Th. Loos
Van Lennepweg 38-3 - Telef. 4996

WAT EEN KEUZE
EN WAT EEN KWALITEIT!

in bloemen en planten

voor huis, tuin en bloembak!

Heus, het is prettig kopen bij

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRA'AT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten 1

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-
adres voor Uw BRUIDS- etc GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor f 3,98

I

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .

.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst

200 gr. Haagse leverworst

250 gr. Gelderse gekookte worst .

.

95 et.

ƒ 0,98

ƒ 0,75

95 et.

BEZOEKT

da Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid! Sfeer!

De nieuwste speel-automaten

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geyaer*.
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

wy rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 SCHELPENBLEIN 18

Wegens vakantie
gesloten

van 6 tot en met 22 september

Sporthuis

„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 - Telef. 2131

DANKBETUIGING
seizoen 1965

Hiermede willen wjj iedereen hartelijk dank
zeggen, die in de afgelopen weken, hun steentje
hebben bijgedragen om do kinderen van het
Jongenstehuis van het Leger des Heils te Haar-
lem een vreugdevol verblijf in de Strandhal te

bezorgen, met name:

Autoskooter, Schuitengat, Zandvoort
Bakker J. v.d. Werff, Gasthuisplein 3, Zandvoort
Banketb. Elhorst, Kerkstraat 8, Zandvoort
Banketb. L. Thomas, Haltestraat 13, Zandvoort
BerSdenmag. W. H. Kemper,

Haltestraat 21, Zandvoort
Bouwes Palace, Boul. de Favauge, Zandvoort
Brood en Banketbakkerij L. J. Rinkel, N.V.,

Raadhuisplein 1, Zandvoort
Cantinehoudcr P. Keur, „De Zeereep", Zandvoort
Drogisterij Bouwman, Oranjestr. 7, Zandvoort
El. Tech. Ing. Bur. F. Zwemmer,

Swaluëstraat 6, Zandvoort
„Hohilay on Rail", Stalpertstraat 15, den Haag
Hotel-Reslaurant Iuterlaken,

van Speijkstraat 20, Zandvoort.
Hotel-Restaurant Lion d'Or,

Kruisweg 36, Haarlem
Ital. IJssalon Giraufd, Kcrlzstr. 7, Zandvoort
Levensm.bed'-. H. S. Meyer, Zcestr. 30, Zandvoort
Melkmr. J. P. Vink, Buurcv/cg 7, Zandvoort
Midgetgolf „De Vijverduin",

Vondellaan, Zandvoort
Parfumerie HiKcring, Kerkstraat 23, Zandvoort
Pinda (Th. Fonville) Kerkstraat 2a, Zandvoort
Prodent Tandp.fabr. Biabantsestr. 17, Amersfoort
Slijterij Brokmeier, Haltestraat 50, Zandvoort
Snelbuff. Pierzicht, Boul. de Favauge, Zandvoort
Strandpaviljoen Tony ten Brooke, Zandvoort
Zandvoort Expres, Thorbeckeslr. 17, Zandvoort
Alg. Ned. Ver. v. Vreemdelingen verkeer,

te Den Haag
Belgisch Verkeersbureau te Amsterdam
British European Airways te Amsterdam
British Travel Association te Amsterdam
Czeohoslovak Airlines System te Amsterdam
Duits Reis- eu Inform. Bureau te Amsterdam
Franse Toeristen Service te Amsterdam
Israëlisch, Nat. Verkeersbureau te Amsterdam
Italiaans Nat. Vcrkcersbur. ENIT, te Amsterdam
Kon. Luchtvaart Mij. te Amsterdam
Natura Artis Magistra te Amsterdam
Oostenrijks Toeristenverk. bureau te Amsterdam
Pan American World Airways System

te Amsterdam
Scandinavian Airlines Systoni te Amsterdam
South African Airways te Amsterdam
Spaans Nat. Bur. v. Vreemdelingenverkeer

te den Haag
V. V. V. Haarlem te Haarlem
Zwitsers Verkeersbureau te Amsterdam

Fam. C. J. Sindnim

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Bioscoopzaal
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Zandvoort

ZATERDAG 28 AUGUSTUS - 8 UUR
ZONDAG 29 AUGUSTUS - 4 EN 8 UUR
De meest dwaze klucht die U in jaren gezien hebt

Drie dolle tantes
(unsere tollen Tanten) Duits gesproken
Gunther Philipp - Trude Herr en BHl Ramsey

In kleuren. Entree ƒ 1,75 Toegang alle leeftijden

MAANDAG 30 AUGUSTUS - 8 UUR
De enorm spannende film

Zij wisten te ontkomen
(Flucht nach Berlin) Duits gesproken
Het gebeurde elke dng, ondanks „Vopo's" ma-
chinegeweren, prikkeldraad en beton.

Entree ƒ 1,75 Toegang 14 jaar

DINSDAG 31 AUGUSTUS - 8 UUR
Joachim Fuchsberger - Christine Görner
In een spannend verfilmd verhaal over handel
in blanke slavinnen

Blonde meisjes voor Havana
(Endstation rote Latcnic). Duits gesproken.
Onschuldige meisjes onder valse voorwendsels
gelokt in de huizen der ontucht.

Entree ƒ 1,75 Toegang 18 jaar

MOB/LETTE • PUCH > SPfiRTP • ZüNDRPP • UNION RflP • KREIDLER • H0NDP

Verstee
HALTESTPAAT f8 ZANDVOORT



Deze week bij Albert Heijn

nmargarine
GoldQueen

Ter kennismaking

elk 3e pakje

25 et.

3f100°/o plantaardig

. & ongezouten

«3f in lichtdicht aluminium

MAXIMUM KWALITEIT Lt

Gold Queen is zuiver als de natuur zelf en heerlijk van

smaak. Plantenmargarine is bovendien gezond: hetislicht-

verteerbaar en ongezouten. Geef 't uw kind. Gun 't uzelf!

;H MINIMUM PRIJS

Gold Queen voor een prijs, die lager is dan elke andere

goede plantenmargarine. Dat kan omdat AH er per jaar

honderdduizenden van verkoopt. U- als klant -profiteert!

pils of oud-bruin.AH-Bier

Mals Rookvlees

AH-ïïp drink

Appelmoes
Leverkaas.

pullen

. 100 gram

1.-

-LITERfles

.1/1 blik

-100 gram 39 Biscuits Zaanse Molen rol 225 gram 49

AH-Rookworst""ML09 £UJhoc.RepenorA2vo0r 88

Luncheon Meat SS,™» 69 AH-Knakworst , 1U 98

AH-Gola drink uter*. 55 Soepballeties_2 .**,« 88

Aipo Dierenvoeding ï 98
Geld.Achterham .oogram 79

Verse Roomboter^ l?
7

Choc. Hagel mc,k0& gram l?
9

CavelliVermouth lteta2!8

IHaCarOnisnclkokcndpakSOOgram 49
AarUDeieil nieuwe oogst blikje VV
Jus d'orange grotc ta l?

9

Zoute Pinda's.
reuzezak

-500 gram l?
5

AH-Aiwasmiddel $&. 52
Ghoc. Repen 7v00r L-
melk, puur, extra bitter of mokka

50°/ Clubkorting op Zwitserse
Valruz horloges met glucydur balans, nivarox spiraal en neotal veer,

kenmerkend voor hooggeprijsde

£-130 Doublé herenhorlogc

Extra plat, 20 micron doublé kast

luxe lederen band. Datumaanwij-

zing. Vw = f 125.-

E-140 Doublé dameshorloge

Charmant. Glas met geslepen

facetrand. Fraai boxlederen band-

je. Vw = f 120.-

Clubprijs (dames of heren) f 60.-

waanan f52.- in PMC-cheques

horloges, 17 steens, shockproof.

E-135 Chromé hcrenhorloge

Datumaanwijzing. Jeugdig spor-

tief model. Waterdicht. Soepele

Tropic band. Vw = f 100.-

E-145 Chromé dameshorloge

Zeerjeugdig model, slechts 20mm
doorsnede. Ideaal bij het dagelijks

werk (waterproof!). Vw — f90.-

Clubprijs (dames of heren) f 52.-

geheel m PMC cheques

Yw = Vergelijkbare winkelwaarde. Vraag

Zr*<>

-\^t %,

Weekaanbiedingen geldig t/m 1 september

NIEUWE OOGST

Bosbessenjam huishoud POt^
Queen Ananas . u^ 8 haivc schijven nu49
GOUdSe KaaS licht belegen 500 gram >rf 1.

Albert Heijn

ONE HOM? CLEANENG SERVICE 11

CHEMISCHE WASSERU - VERVERIJ - MODEIPERSINRICHTING - SIOPPAGE

HALTESTRAAT 39, TELEFOON 2810

De bezorgdienst is van 6 september t/m 18 september

met VAKANTIE

De winkel blijft geopend van 8.30-12 en van 2-6 uur
ZATERDAGSMIDDAGS GESLOTEN

l
HuisHOUPEHIKEI APP.I

' k 1.1.1111%. L

Z3N WELKOME
GESCHEHKEN

GROTE KROCHT, 5 \
V

TEL:Z97<i » ZftNDVOOBT

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p.m.m
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

ÏÏMMM
Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 1934 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kidett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

GEVRAAGD door bej.

dame (wed.) ZIT-SLAAP-
KAMER met verwarming
en pension, of alleen war-
me maaltijd. Okt. of iets

later; tot ƒ400,- p. maand.
Br. nr. 24-8 bur. v.d. blad.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

VV. Drayerstr. 12, Tel. 3751

LEERLING-KAPSTER
GEVRAAGD. Kapsalon
„Yvonne", Hallestraat 63,

Telef. 2214

TE KOOP AANGEB.:
JONGENSFIETS, merk
„Pceiiess" i.z.g.st. v.d. Mije
Wilhclminaweg 1.

TELEFOON ADRES gevr.

door service bedrijf om
tegen vergoeding af en
toe ' telefonische ' bood-
schappen aan te nemen.
Br. onder no. 26-8

Bureau v.d. Blad

Wegens omstandigheden
aangeb. electrisch fornuis

zonder gebreken, merk
„Etna", ƒ 50,—, Lijster-

straat 7, tel. 2383.

Enige KRANTENBEZOR-
GERS(STERS) gevraagd,
voor odhtend en/of avond-
wijk. Paap, Kruisstr. 14,

Tel. 3218

TE KOOP AUSTIN A 40
z.g.st. ƒ 450.— Stations-
straat 4, telefoon 3091

Blcktr. NAAIMACHINE
TE KOOP, merk National
ƒ 150,-. Inl.: Mr. Troelstra-
straat 54, telef. 2798.

WONINGRUIL
Haarlem - Zandvoort

Aang.: 4 kam. woning, zol-

der, schuur. Gevr.: huis in

Zandvoort. Br. nr. 25-8
bureau van dit blad.

TE KOOP AANG. BANK-
STEL m. tafel (blank) t.e.

a.b. Celsiusstr. 33, tel. 2879

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

mijn lees; te aanvaarden.
(Evt. gedeelte). Makelaars-
kantoor „SLEUTELHOF",
Zandvoorterweg 67, Acr-
denhout, Tel. 02500 - 43647
of 84048.

VOOR TJW
2de PROGRAMMA
Geheel verzorgd.

Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

GEVRAAGD in Zandvoort
of omg.: GEM. FLAT of

GEM. WONING (2 kam.,
keuken, bad of douche).
Met ingang van 1 okt. a.s.

Br. no. 1-ü bur. v.d. blad.

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 Telefoon 2119

Voor alles op het gebied van de

slaapkamer
o.a. Polyethor matrassen, binnenveringmatras-
sen, kapokrnatrascen, divanbeddon, ledikanten,
wentelbedden, ^tapelbodden, onderschuifbedden.
Complete slaapkamers, lakens, slopen, spreien

en slaapkamerkleedjes.

Muziekschool «Musette»
Lucellcstraat G6 (1) - Telefoon (020) 162714

Amsterdam-West

PIANOLESSEN - ACCORDEONLESSEN
(Tcstcursus 3 maanden gratis accordeon

mne naar huis

GITAARLESSEN (gitaar met tien maan-
/ den Uw eigendom).

Inlichtingen van maandag t.m. vrijdag lussen

19 en 20 uur. Telefoon (020) 162714
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'DE GRUYTER

•V~*"

'

MARGARINE
2 PAKJES SUPER VOOR RIT
2 PAKJES TAFEL VOOR WW
2 PAKJES FIJNSTE VOOR 89

DE GRUYTER

SPECülAAS

A

GEZINSPAK
VAN 105

VOOR rV -i

3E GRUYTER

2 PULLEN
SLECHTS

DE GRUYTER

KEUKENROL

75X ROLLEN
VAN 90 CT.

VOOR L - ;

ALTIJD

DE GRUYTER ! - ' 1

TOILETPOEDER Ü
1 BUS VAN 175 K '.

H5VOOR WÊi^^^F -,j

—tf"/ i

%** *

••••••••••••••••••• '
'"'''

HEBT U DE GRUYTER Al M
N ANSICHTKAART GESTUURD? W
DEZE WEEK UW LAATSTE KANS OM L~'

EEN VAN DE PRACHTIGE PRIJZEN TE p- \

WINNEN .
-

ZORG DAT IE IN DE BUS KOMT! '

*:'.

BADMINTON VDILEYBAI" É
DROOMPRUS 100 ngeli+f 3,50 of 135 ugtb f£|d

2 RACKETS, 3 SHUTLES. STEVIG NET. f
*J

METALEN NETSTOKKEN, SCHEERLIJNEN, h-:q
VOLLEYBAL EN HANDPOMPJE. "yl
ALLES IN PLASTIC DRAAGTAS. •"

'jj

•• ••••
i :l

lOO/o ECHTE KORTING OP ALLE DE GRUYTER ARTIKELEN

DE GRUYTER

wlmen'rre^Xe^vTnCafé-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150
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Boulevard-centrum zal aanzicht van Zandvoort grondig wijzigen

Aan de kop van de Zeestraat in

Zandvoort, naast het onlangs in ge-
bruik genomen gigantische „Bou-
wes Palace", verrijst het magistrale
„Boulevard-centrum" dat straks het
aanzicht van de badplaats grondig
zal veranderen.
Wanneer hei gehele project, waar-

van het Bouwes Palace een onder-
deel vormt, zal zijn voltooid, zal

hier een kustcentrum zyn ontstaan,
dat kan wedijveren met bouwwer-
ken in. "de voornaamste ikustplaat-
sen ter wereld en Zandvoort ' zal
scharen in de badplaatsen met we-
reldvermaardheid. Wat hier tot

stand komt zal een unieke beziens-
waardigheid blijken te zijn en wat
men tot betrekkelijk nog kort gele-
den voor een fata morgana, een
utopie meende te moeten houden, is

thans hard op weg werkelijkheid te

worden. -

Het Bouwbureau Han Visser te

den Haag werkt thans gestadig aan
-de voltooiing van dit project, -waar-
van de totaal kosten plus minus 21
miljoen gulden bedragen en dat ont-
worpen werd door het architecten-
bureau Blankecpoor & de Vries,

architecten B.N.A. te den Haag.
Het gehele project- omvat twee

vleugels van flatgebouwen, waarvan
één met winkels en daartussen een
torenflat.
Daarachter een parkeerplaats en een
ondergrondse garage, v-elke laatste

in combinatie met de Directie van
Bouwes Palace zal worden geëx-
ploiteerd.
Momenteel is de eerste vleugel

aan do kop van de Zeestraat „uit

de grond". Het wordt een zeven
verdiepingen hoog flatcomplex,
waarin 98 flats worden gebouwd,
met totaal negen liften.

Deze bouw zal - evenals het totale

geheel - zéér luxe worden uitge-
voerd, liet worden 4 kamer-flats,
met keuken en badkamer, op stof-

fering en meubilering na volledig
ingericht, terwijl elke flat een suite

van 4 meter breed en 13>/« meter
diep zal krijgen. Evenals de luxe
sterflat aan do Brertorodestraat, die

eveneens door het bouwbureau Han
Visser" werd gebouwd, zal aan het
comfort alle mogelijke aandacht
worden besteed. Er komen in deze
vleugel negen liften terwijl het in-

terieur geheel met marmer wordt
afgewerkt.
, Onder het flatcomple.x komt een
winkelgalerij met 15 winkels en er-

voor een aparte winkelgalerij even-
eens 15 winkels bevattende.
Het wordt een soort „Rotterdam-

se Lijnbaan" die de naam „Winkel-
baan" zal krijgen en waarvan het
in de bedoeling ligt, dat deze win-
kels zowel des zomers als des win-
ters geopend zullen zijn. Ook een
bankgebouw en het Zandvoortse V.
V.V.-kantoor zullen in deze winkel-

Interessant wedstrijdprogramma
Zondag a.s.: meer dan 130 deelne-

mers aan internationale autoraces
in Zandvoort. Nieuwe Brabham-
DAF variomatic renwagen debuteert
in internationale formule 3 race.

Zondag 29 augustus a.s. worden
door de Nederlandse Autorenspoit
Vereniging (N.A.V.) op het circuit

van " Zandvoort vijf internationale
autoraces georganiseerd.
In totaal hebben meer dan 130

deelnemers voor deze races inge-
schreven; meer dan 70 inschrijvin-
gen zijn uit ihet buitenland afkom-
stig. In de internationale formule
3 race, waaraan in totaal 24 wagens
deelnomen, maakt de nieuwe Brab-
ham - DAF renwagen met Varioma-
tic aandrijving zijn debuut. De wa-
gen zal worden gereden door de
Nederlandse coureur R. Slotemaker. v

Het wedstrijdprogramma, dat om
12.30 uur begint, bestaat uit vijf ver-
schillende races, n.1. twee voor
toerwagens, de al eerder genoemde
formule 3 wedstrijd, een race voor
Gran Turismo v/agens en een wed-
strijd voor vrije formule en formule
Vee wagens.

De beide tocrwagens, de formule
3 wedstrijd en de vrije formule Vee
race worden verreden onder de
naam Zandvoort Trophy; de toer-
wagenraces tellen mee voor het Eu-
ropees toerwagenkampioenschap.
In de internationale formule 3 race,
die om ongeveer 14.20 uur zal be-
ginnen, komen nog twee andere
Nederlandse deelnemers aan start,

n.1. Hans Maasland en Tonio Hilde-
brand, beiden met Lotus renwagens.
Het wedstrijdprogrnmma op zon-

dag 29 augustus ziet er als volgt uti:

12.30 uur Toerwagenrace klassen
tot 850 cc en 850-1000 cc.

ca. 13.30 uur Race voor vrije for-
mule en formule Vee.

ca. 14.20 uur formule 3 race.

ca. 15.20 uur Toerwagons klassen
1000-1300 cc. 1300-1600 cc.

1600-2000 cc, boven 2000 cc.

ca. 16.30 uur Race voor Gran Tu-
rismo wagens, klassen tot 1600 cc
en boven 1600 cc.

De training, die ook voor publiek
toegankelijk is, vindt plaats op za-
terdag 28 augustus van 9.30-17.30 u.

In de eerste race, waarvoor 27
wagens zijn ingeschreven, is, in de
klasse 850-1000 cc. de Nederlander
Ed. Swart met Fiat Abarth 1000 fa-
voriet. Hij heeft in zijn klasse de
leiding in het Europees toerwagen-
kampioenschap. Voor de vierde race
evenals de eerste en de derde race
over 24 ronden, zijn o.a. elf BMW's
1800 ingeschreven met o.a. de Duit-
se kanshebber Hubert Hahne en de
Nederlanders Hans Koster en Wim
Loos. In deze race komt Rob Slote-
maker met een Alfa Romeo <STA
aan start, die hem door de fabriek
in Italië beschikbaar, is gesteld. On-
ze jonge Zandvoortse coureur Wim
Loos moet hier dus onder andere de
strijd aanbinden tegen z'n baas Rob
Slotemaker.

De vijfde race, over 30 ronden,
wordt verreden in twee klassen, res-
pectievelijk om de Autosport Cup en
Dunlop Cup. Hierin komen de aller-

grootste wagens aan start, waaron-
der een 3 liter Ferrari van de En-
gelsman Clarke, twee AC Cobra's
mot vijf liter motoren, beide met
Britse rijders. Tevens een aantal
Porsches 904 GTS, o.a. die van de
Nederlander Ben Pon, die mogelijk
zijn zege van vorig jaar kan herha-
len.

galerij gevestigd worden. Achter
deze winkelgalerij wordt een ruime
parkeerplaats gebouwd, uitsluitend

ten behoeve van degenen, die hier

komen winkelen.
Achter deze parkeerplaats is de

ondergrondse garage geprojecteerd.

Zeven meter diep gaat men hier de
grond in om het plan te verwezen-
lijken, want het wordt een garage-

complex dat ondergronds twee ver-

diepingen zal hebben en op een op-

pervlakte van totaal 12.000 m2 niet

minder dan aan 380 auto's plaats

biedt. Dit worden aparte boxen
met kantcldeuren, op elke verdie-

ping 190, die door particulieren zul-

len kunnen worden gekocht of ge-

huurd.
Men hoopt deze vleugel met de

winkelcoiïiplexen einde volgend jaar

gereed te hebben terwijl men ge-

gronde hoop koestert, dat tegen die

tijd ook de ondergrondse garage ge-

reed zal zijn.

Aansluitend aan deze vleugel ver-,

rijst de torenflat, die 11 verdiepin-

gen hoog zal worden en waarin 60

flats zullen worden gebouwd. Daar-
onder komt een ruimte van 1.000m2

die bestemd is voor de vestiging van
een Supermart, waarover reeds on-
derhandelingen voor vestiging wor-
den gevoerd.
Ook de flats in deze torenflat zui-

len op dezelfde luxueuze wijze wor-
den ingericht als de vleugelflats.

Echter werden hier uitsluitend 2 en
3 kamer flats geprojecteerd.

Tet afsluiting van het geheel volgt

aohter de torenflat een tweede flat-

gcbouwvlcugel, vier verdiepingen

hoog, die 46 flats krijgt, op dezelf-

de wijze ingericht als de aan de an-

dere zijde van de torenflat gelegen

flat-vleugel.
Het gehele project, dat in opdracht

van het Bouwbureau Han Visser te

den Haag onder diens supervisie

De maquette van het

Boulevard-centrum op

de achtergrond Bouwes-
Palace, op de voorgrond

vóór de flatvleugel de

lage winkelgalerij, daar-

achter onder de flats

parterre eveneens 15

winkels, tezamen de

„Winkelbaan" vormend.
(Cliché welwillend af-

gestaan door Haarlems
Dagblad).

wordt gebouwd door de N.V. Aan-
nemersbedrijf Thunnissen te Heem-
stede, denkt men over uiterlijk vier

jaar gereed te hebben.
Vermeldenswaardig is tenslotte

nog, dat vanuit de Zeestraat onder
de thans in aanbouw lijnde flatvleu-

gel en door de winkelgalerij een
doorgang werd geprojecteerd naar
het strand, zodat deze voorname
toegangsweg naar het strand behou-
den blijft, terwijl de passage langs

de Boulevard achter Bouwes Palace
en het in aanbouw zijnde Boulevard
centrum wordt doorgetrokken.
Het is al met al een bouwobject

van bijzonder grote en grootse allu-

re, waarvan de voltooiing thans
zichtbaar wordt, een bouwobject
tevens, dat Zandvoort een tweede
centrum zal gaan brengen met een
opzet, zoals men die tot nu toe aan
Hollands kusten nog niet kent, en
waarvoor, zowel wat het huren
eventueel kopen van flats en win-
kels ' grote -belangstelling blijkt te

bestaan, wat de winkels betreft óók
bij de Zandvoortse neringdoenden.

K.

AGENDA RAADSVERGADERING
dinsdag 31 augustus, 8 uur.

1. Vaststelling notulen van de ver-

gadering d.d. 27 juli 1965.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen enz.

4. Vaststelling salarisverordening
1965.

5. Uitkering-ineens aan hel ge-

meentepersoneel.
6. Eerste wijziging salarisvcrordo-

ning 1965.

7. Verhoging kleding-, rijwiel- en
gorecdschapstoelage.

8. Wijziging uitbreidingsplan-in-
onderdelen „Bentveld".

9. Voorlopige vaststelling van de
bedragen ingevolge"" art. 55ter

dor lager-onderwijswet 1920

over 1964.

10. Aanschaffing instrumenten enz.

t.b.v. de Hannie Schaftschool.
11. Verlenen medewerking voor

ihet aanbrengen van luxaflex-
jaloezieën in de Wilhelmina-
school.

12. Aanbrengen spoelruimlc en toi-

let in het gemeentelijk vei'zor-

gingshuis.'
13. Vaststelling van een verorde-

ning regelende de voorwaarden
voor de ombouw en inruil van
gastoestellen enz.

14. Rondvraag.

„OEFENING STAALT SPIEREN"
Het rooster voor de op 2 september
a.s. beginnende lessen van de gym-
nastiekver. O.S.S. luidt als volgt:

Maandag - Wilhelminaschool
Meisjes 6-7 jaar 5-6 u.

Meisjes 10-11 jaar (gev.) 6-7 u.

Meisjes 12-15 jaar (gev.) 7-8 u.

Dames 8-9 u.

Dinsdag - Wilhelminaschool
Jongens 6-7 jaar 4.45-5.45 u.

Jongens 8-10 jaar 5.45-6.45 u.

Jongens 11-15 jaar 6.45-7.45 u.

Dames rythm. gymn. 7.45-8.45 u.

Heren 8.45-9.45 u.

Donderdag - Wilhelminaschool
Meisjes 8-9 jaar 6.45-7.45 u.

Dames blijf-fit 7.45-8.45 u.

Vrijdag - Wilhelminaschool
Meisjes 9-11 jaar 6.30-7.30 u.

Meisjes 12-15 jaar 7.30-8.30 u.

Dames-heren (extra) 8.30-9.30 u.

Vrydag - Patronaatsgebouw
Dames blijf-fit (zonder toestellen)

1.30-2.30 u.

Vrijdag - K. Doormanschool
Jongens-meisjes 4-5 jr. 4.30-5.30 u.

Jongens-meisjes 6-7 jr. 5.30-6.30 u.

Vrydag W. Gertenbachschool
(Volleybal)
Heren-jongens 7-8.30 u.

Dames-meisjes 8.30-10 u.

ZANDVOORTSE" BEJAARDEN
GAAN UIT
Het comité „Ouden van dagen

Zandvoort" heeft de jaarlijkse uit-

gaansdag voor de Zandvoortse be-
jaarden vastgesteld op woensdag
8 september a.s.

Daar deze dag is opgenomen in het
programma van de feestviering
rondom het veertig jarig bestaan
van het comité, dat dit jaar wordt
herdacht, zal deze uitgaansdag dit-

maal een bijzonder karakter dragen
waarvoor verschillende attracties
worden voorbereid. Daar een en an-
der een verassing voor de deelne-
mcrs(sters) moet blijven wordt over
de aard en het doel van de tocht
door het bestuur do grootste stil-

zwijgendheid betracht.

HOOG BEZOEK IN *t BADHOTEL
Vrijdagavond j.1. had 't Badhotel

hoog bezoek. Hot zeesleep-bedrijf
Gebr. Wijsmulier uit IJmuiden had
in genoemd hotel een diner aange-
boden, na afloop van de proefvaart
met de ultra moderne zeesleepboot
„Noord-Holland" die met een voor-
malige Franse sleepboot aan de vloot

van het bedrijf werd toegevoegd,
een vloot, die in de loop der jaren
Jan de Hartog inspireerde tot hec
sohrijven van zijn boek „Hollands
Glorie" en waarvan de opvarenden
van deze zeeslepers zo bijzonder
veel bijdroegen tot het vestigen van
Hollands wereldnaam op het gebied
van de zeesleepvaart.
Deze „Noord-Holland" is een boot

uitgerust met de allernieuwste tech-
nische vindingen en niet meer te

vergelijken met de eerste zeesleep-

boot van die naam.
Er was tijdens het diner een illus-

ter gezelschap in het Badhotel bijeen

Onder de ruim zeventig genodigden
bevonden zioh onder andere de
Commissaris van de Koningin in

Noordholland Mr. F. J. Kranenburg
en diens echtgenote, Mr. J. C. Bühr-
mann, burgemeester van Velsen, de
bouwer van de boot, de heer W.
Kramer en vele vooraanstaande fi-

guren uit zeevaartkringen. Vele bui-
tenlandse zakenrelaties completeer-
den het gezelschap.
De stemming was, - na de zo ge-

slaagde proefvaart - die bij zeer
kalme zee plaats had en daarom een
pleiziervaart werd, opperbest

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslag zaterdag 21 augustus:
Toernooi gebr. v.d. Graaf beker:
Zandvoortm. - Kinheim 2-0

Uitslagen zondag 22 augustus:
Zandvoortm. 1 - O.V.V.O. 1 6-2

Zandvoortm. 2 - D.I.O. 1 1-0

Zandvoortm. 3 - D.I.O. 2 8-0

Zandvoortm. 4 - VI. Vogels 1 0-4

Zandvoortm. 5 -VI. Vogels 2 10-1

Jun. toernooi v.d. Aart beker.
Zandvoortm. - Beverwijk 0-1

Kennemers - Zandvoortm. 0-1

E.D.O. - Zandvoortm. 1-0

Kon. H.F.C. - Zandvoortm. 1-2

Programma zaterdag 28 augustus:
Toernooi gebr. v.d. Graaf beker:
Finale: Zandv.m. - IJmuiden 15 u.

Vriendschappelijk

:

2e Zatordagelftal - Swift 14 u.

Bezoek v.v. S.D.C.P. uit Putten
met 6 jeugdelftallen 14 u.

Programma zondag 29 augustus:
Toernooi O.Gezellen, Haarlem
(Ie elftal) Aanvang 11 u.

Zandvoortm. 2 - T.H.B. 1 14.30 u.

Zandv.m. komb. - H.B.C. 7 12 u.

Zandv.m. komb. - H.B.C. 8 12 u.

Zandv.m. komb. - H.B.C. 9 12 u.

Zandv.m. jun. a - Kennemers 12 u.

Programma zaterdag 4 september:
Kompetitie:
Kenn.land 1 -"Zandv.m. 1 15.15 u.

Ie ronde Kennemerlandbeker:
2e zaterdagelftal - Energie 14.30 u.

Programma zondag 5 september:
Ie ronde zilveren schaal:
Zandvoortm. 1 - V.S.V. 1 14.30 u.

Ie ronde Stadseditiebeker:
Zandvoortm. 3 - S.H.S. 12 u.

Voorkompetitie Interr. junioren:
Zandvoortm. a - K.H.F.C. a 12 u.

Vriendschappelijk:
H.B.C. 2 - Zandvoortm. 2 12 u.

T.H.B. 2 - Zandvoortm.komb. 10 u.

. T.H.B. 3 - Zandvoortm.komb. 12 u.

ZANDVOORTMEEUWEN
IN DE FINALE
Morgenmiddag (zaterdag 28 aug.)

aanvang 3.00 uur speelt het eerste
Zaterdag-team van Zandvoortmeeu-
vven tegen „IJmuiden" in de finale

om de Gebr. de Graaf wisselbeker.
Sedert 1947 wordt er reeds ieder

jaar om deze beker gespeeld . en
beeft nog geen enkele vereniging
kans gezien het toernooi drie maal
achterelkaar of vijfmaal totaal en
daarmede de beker definitief te win-
nen.
Zandvoortmeeuwen krijgt echter

morgen zijn kans omdat zij het toer-
nooi in de afgelopen 18 jaar vier-
maal wist te winnen, evenals „Kin-
heim" doch deze vereniging werd
j.1. zaterdag door Zandvoortmeeu-
wen met 2-0 voor dit jaar uitge-
schakeld.
„IJmuiden" dat evenals Zandvoort-
meeuwen uitkomt in de derde klasse
K.N.V.B. won het toernooi tot nu
toe driemaal en zal alles doen om
met Kinheim en Zandvoortmeeuwen
geliik te blijven, waardoor het thans
wel zeker zal zijn dat volgend jaar
de beker zijn definitieve bezitter zal

kx'ijgen.

Wij hopen dat velen morgenmid-
dag naar de Vondellaan zullen trek-
ken om het Zaterdagelftal dat de
laatste jaren vooral van zich doet
spreken de nodige steun te geven.

ZANDVOORTSE POLITIE
IN DE AIRBORNE-MAKS
Dertig man van de Zandvoortse

beroeps- en reserve gemeentepolitie
zullen deelnemen aan de traditionele
Airborne-mars welke dit jaar op
11 september in Apeldoorn zal wor-
den gehouden.

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPING
and PRINTING

'% Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO „LION"

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT
2 min.
2 min.

van het station
from the station

2 min. vom Bahnhof
2 min. de la Gare

u^ DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR GEVA-COLOR FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR
Geopend van 9 uur 's morgens tot 10

ROLFILMS en 8+16 m.m. Cinéfilms

uur 'savonds



Ford

Consul
Corsair

Het Engelse

raspaardje

Autobedrijven RINKO ( FORD^)
Oranjestraat 2-12 - Tel. 2424 V_______y

a
„'t Tuinbouwhuis
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714

Voor zelf tuinieren
Nieuw! Nieuw!
GAZONMEST „SCOTTS"

Ongelofelijk goed! Dit is de voeding voor Uw grond, waarop
reeds lanc gewacht werd.

Reeds nu uit voorraad leverbaar nieuwe oogst BLOEMBOLLEN
voor huis- en tuincultuur.

PHILIPS TUINVERLICHTING Fantastisch, feeëriek en niet duur!

LAAT NU UW GKASMAAIMACHINE SLIJPEN!
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-

hoging thuisbezorgd! Wq geven ook Contantzegels 1

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken crbU!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

HOOGWATER
Aug.: Strand

H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar

29 5.06 0.30 17.34

30 5.50 1.30 18.15

31 6.33 2.— 18.57

September:

13.— 9.00-15.30

14.— 10.00-16 00
14.30 10.30-17.00

1

2

3

4

5

V
7
8

9

10

11

7.15

7.57

8.52

9.58

11.22

0.03

1.20

2.13 10.—
2.51 10.30

3.25 11.30

3.57 12.—

3—
3.30
4.—
5.—
6.30

8.—
9.—

Samengesteld

19.36 15.

20.22 16.

21.20 17.

22.32 18,

24.03 19.

12.47 20.

13.54 22.

14.36 22.

15.14 23.

15.45 23.

16.18 24.-

door P.v.

11.00-17.30

12.00-18.00

13.00-19.30

14.00-20.30

15.30-22.00

4.00-10.30

5.30-12.00

6.00-12.30

7.00-13.00

7.30-13.30

8.00-14 00
d.Mije KCzn

30

AANRIJDINGEN
Het politierapport vermeldt over

het afgelopen weekeinde een vijftal

aanrijdingen, alle met slechts mate-
riele schade.

Winterjassen
BIVAKMUTSEN
DRALON ROKKEN

BRUSH NYLON NACHTHEMDJES
NYLON SWEATERS
LYBELLE NYLONS

JONGENS
HELANCA LANGE BROEKEN

BABY - TRUITJES EN VESTJES

naar

NOTTEN, HALTESTRAAT 59
voor kinderkleding

Voorzorgzegels Contantzegels

Wegens vakantie
gesloten

van 12 tot en met 26 september

H. Lansdorp
KERKSTRAAT 33 TELEFOON 2359

ONZE WINKEL IS

wegens vakantie
gesloten

van 6 tot en met 26 september

Na deze datum staan wij weer-volledig

tot Uw dienst.

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

TELEFOON 2820 RAADHUISPLEIN 1

Wanneer TJ op reis gaat
't Zij ver of dichtbij,

Denk er dan wel om:
Botman's rookwaar hoort erbij!

SIGARENMAGAZUN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

DISCOTARIA
wegens huwelijk dochter

donderdag 2 sept a.s.

gesloten

en wegens vakantie
gesloten

van 6-12 september a.s.

DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT IS

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

Dat is nu goed afgelopen!
De schok die U kreeg van Uw oude versleten
wasmachine is een sein om zo'n prima VELO
WASCOMBINATIE te kopen vanaf ƒ498,—.
Vraagt vrijblij\end een demonstratie bij U thuis.

Bel even.

fl

Zeestraat 37 - Zandvoort - Telef. 4590

Gr. Markt, hk. Jansstr. Haarlem, TeI.02500-10117

Alles voor de school
Grote sortering SCHOOL-XGENDA's, o.a. Ryam;
Kaftpapier - Schriften, Ballpoints, Vulpennen,

tekenpapier enz. enz.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Straatmakersbedrijf
W. Schilpzand & Zn.

KANAALWEG 19 - TELEF. 3879

Wij verzorgen

straat- en tegelwerk
ook reparaties.

Wy leveren alle soorten tegels.

Middenstandsexamen 1966
Donderdagavond 9 sept. a.s. begint de

nieuwe cursus. Opleiding in 10 maanden
6 lesavonden p.m., lesgeld ƒ 20,— p.m.

Inlichtingen iedere donderdag van 7.30 tot 9 uur

aan de Julianaschool, Brederodestr.15, Zandvoort

N. J. Th. SCHMIDT, tel. 2500-20820, b.g.g. 14506.

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zijn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Hoe laat gaat die bus!
Op zondag 5 september a.s. wordt op het busnot van de N.Z.H, de

winterdienst 1965-'66 ingevoerd. Op een aantal lijnen worden Je

routes on/of de vertrektijden gewijzigd. Onder meer worden
IJMUIDEN-ZEEWIJK, ZANDVOORT-NOORDERDUINWIJK in

het busnet opgenomen. Lijn 10 naar het Haarlemse industrie-

gebied Waarderpolder gaat ook tussen de spitsuren rijden, ter-

wijl lijn 91 thans ook in de winter tussen Haarlem en Zandvoort

via het Bloemendaals strand zal rijden.

Alle details vindt U in de winter dienstregeling, welke voor vijftig

cent verkrijgbaar is bij de chauffeurs, conducteurs, haltekan-

toren en agentschappen van de N.Z.H.

NOORD-ZUID-HOLLANDSE VERVOERMAATSCHAPPIJ N.V.

VOOR EEN GOED KOP KOFFIE
met een echt Hollandse pannekoek

uit een prima keuken, is Uw adres:

PAVILJOEN-CAFÉ- RESTAURANT

HET KARREWIEL
met zijn mooi uitzicht over strand, zee en duinen,

aan de Noordboulevard (kop Zeeweg) te Bloemendaal aan Zee.

Eigen parkeerterrein
Het gehele jaar geopend. Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.

TELEFOON 02500 - 57325.

Voor ontspiegelde

brilleglazen

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

Reisbureau Kerkman
biedt voor U én Uw gasten de zeer populaire

dag- en middagtochten
Maandag: Den Haag, Madurodam, Scheveningen

(Pier). Vertrek 13.00 uur, terug 18.00 uur.

Dinsdag: Volendam en Marken.
Vertrek 13.00 uur, terug 18.00 uur.

Woensdag: Aalsmeer (bloemenveiling), Rotter-
dam (met havenrondvaart).
Vertrek 9.00 uur, terug 18.00 uur.

Donderdag: Brussel (België).

Vertrek 7.30 uur, terug 22.00 uur.

Vrüdag: Alkmaar (kaasmarkt), IJmuid»n.
Vertrek 8.30 uur, terug 12.30 uur.

Gratis uitgebreide folder verkrijgbaar en tevens aanmelding bij

:

KERKMAN, HALTESTRAAT 63 - TELEF. 2214

TAXI 2600, GROTE KROCHT 18 - TELEF. 2600

Dit uitknippen!

Wettelijke
'

VAKANTIE SLUITING
ZANDVOORTSE

SLAGERS
Gesloten van 5 t.m. 18 sept. '65

GEBRS. BURGER, HALTESTRAAT 3

D. BOON, SCHOOLSTRAAT 3

A. NIELEN, KLEINE KROCHT 1

H. VAN ELDIK, JAN STEENSTRAAT lb

Gesloten van 19 sept. t.m. 2 okt. '65

J. SPIERS, HALTESTRAAT 30

GEBRS. KREIJGER, STATIONSSTRAAT 12

A. J. VREEBURG, HALTESTRAAT 54

C. VAN ELDIK, HALTESTRAAT 12
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Langs de vloedlijn

De ]cugd zou voor mii onuit-
staanbaar zijn, als ik zelf ook
niet onuitstaanbaar geweeat
was.

Goethe (1749-1832)

Een uniek jubileum
V moet dat eens goed op
U laten inwerken: op 7
september 1915, toen de
eerste wereldoorlog een ..

jaar aan de gang was en E**,

ook Zandvoort daarvan de
weerslag- ondervond, werd
de nestor van onze huidige
raadsleden, de heer C.
Slegers, lid van de Zand-
voortse Gemeenteraad, op
29-jarige leeftijd. Vijftig

jaar lang heeft hy deze
dienende taak voor de
Zandvoortse gemeenschap
vervuld op een wijze, die

iedereen tot grote bewon-
dering dwingt, waarvan
vele jaren als wethouder.
Een uniek jubileum schreef
ik hierboven en dat is

zeker niet te veel gezegd,
want dergelijke jubilea be-
horen in ons land tot de
zéér grote zeldzaamheden.

Ook ons gemeentebe-
stuur was deze gedachte
toegedaan en heeft in een
treffende bijeenkomst, die

aan de raadszitting van
dinsdag 31 augustus i.1.

voorafging, op sympathieke
/ en spontane wijze uiting

gegeven aan zijn dank-
baarheid en medeleven met
deze herdenking van een
gouden raadslidmaatschap.
Een fraai bloemstuk stond
vóór de raadszetel van de
79-jarige heer Slegers,

toen deze de raadszaal bin-
nenkwam, waar zijn echt-
genote en kinderen, alsmede pastoor
Cleophas aanwezig waren.
In een weldoordachte en harte-

lijke toespraak, waarvan onze bur-
gemeester het geheim lijkt te be-
zitten, herdacht Mr. Van Fenema de
grote verdiensten van deze nestor

, onder de raadsleden. -

Spreker herinnerde eraan, dat
deze eretitel „nestor" waarlijk ver-
diend was. Sinds 7 september, 1915
vervulde de heer Slegers onafge-
broken het raadslidmaatschap in de
aanvang in een gemeenteraad, die

toen nog slechts 11 leden telde. De
eerste begroting, die de heer Slegers
te behandelen kreeg, sloot op

f 170.245.80 1/» cent. Thans bedraagt
deze bijna zeven miljoen, dat is 42
maal zoveel. Men kende in die tijd

geen woningnood, geen verkeerspro-
blemen, geen bevolkings-explosie,
maar toch' hielden de vroede vade-
ren zich ook toen dikwijls bezig met
dezelfde problemen, die ook thans
weer hun aandacht vragen.

Tweemaal was de heer Slegers
wethouder-loco-burgemeester, na-
melijk van 1923-1927 en van 1931-

1946. Vervolgens las de burgemees-
ter enkele uittreksels voor uit de
notulen van raadsvergaderingen,
gehouden in 1915 en 1916, waaruit
bleek, dat men zich ook toen reeds
bezig hield met problemen rondom
de woningbouw, de vereenvoudiging
der gemeentelijke administratie, ver-
betering van de riolering, overlast

van de jeugd, verkoop van con-
sumptie-artikelen op ihet strand en
het verkeer. Zo werd onder meer
'een ingekomen stuk behandeld van
de K.N.A.C. om reeds in 1915 de
straathoeken af te ronden ten be-
hoeve van het „snelverkeer", terwijl

maatregelen werden besproken, die
dienden te worden genomen ten op-
zichte van de jeugd, om een einde
1e maken aan de overlast die de
gasten bij het verlaten van tram an

. trein van deze jeugd ondervonden'
„U", vervolgde de burgemeester,

„die altijd op de bres stond voor da
belangen van de Rooms Katholie-
ken en daarnaast voor de belangen
van de burgerij in het algemeen,
hebt dfie burgemeesters versleten,
waarvoor ik het woord „versleten''

.WURF-PRAET"

zou willen vervangen door „ge-
steund" of „bijgestaan". U waart
een gelovig en rechtschapen mens,
die steeds de burgerij en de raad
hebt gediend, U was „vrij en onver-
veerd". U was een trouwe hulp en
steun en ik dank TJ voor alles wat
gi] hielp tot stand brengen. Dank
breng ik ook aan Uw gezin, dat U
door Uw vele werkzaamheden zo
dikwijls moest verlaten en inzonder-
heid dank ik daarvoor Uw echtge-
note, die U Uw moeilijke taak zozeer
hielp verlichten".
Vervolgens schonk Mr. v. Fenema

mevrouw Slegers een boeket anjers
namens het gemeentebestuur. Daar
woorden zonder meer de raad niet

bevredigden naar de burgemeester
tenslotte mededeelde, schonk hij de
jubilaris namens de gemeenteraad
een fraai tapijt. De overhandiging
daarvan ziet U op de bij dit artikel

geplaatste foto. „Mogen duizenden
van Uw voetstappen daar nog over-
heen gaan en moge God Uw verdere
levensweg zegenen", besloot de
burgemeester zijn toespraak.
Ontroerd dankte de heer Slegers

daarna voor deze hulde en ver-
klaarde, naar deze mijlpaal, ter af-

ronding van zijn raadslidmaat-
schapsperiode van een halve eeuw
te hebben verlangd. De jubilaris,

— nog niet geheel hersteld van zijn

ziekte, dankte vervolgens de raads-
leden en het college van B. en W.
en herinnerde eraan, altijd te heb-
ben getracht, zoveel mogelijk een
ieder recht te doen wedervaren,
waarbij spreker vaststelde, nog al-

tijd te vinden dat sommige rechten
van de burgers nog altijd niet vol-

WUXMJM v.d. WURlFF:

„Wie 50 jacr in de raad zit

is beslist 'n deurzetter!"

HOOGBOUW HOTEL
„DE ROTONDE"
Het architectenbureau van de heer
W. Kelder te Bussum, dat plannen
ontwierp voor hoogbouw op het
bestaande café-restaurant „De Ro-
tonde" aan de Strandweg te Zand-
voort, heeft thans, na de Ryks-
goedkeuring voor dit plan in het
voorjaar van 1960 te hebben aan-
gevraagd, deze goedkeuring verkre-
gen. Het bestaande café-restaurant,

dat deze zomer tot veler verbazing
gedurende het seizoen gesloten

bleef in afwachting van de komende
veranderingen, zal thans eerst moe-
ten worden gesloopt, omdat nieuwe
funderingen moeten worden aange-
bracht.
Met deze afbraak hoopt men over

enkele weken te beginnen, waarna
op deze plaats het tenminste elf

verdiepingen hoge hotel zal ver-

rijzen, met daaronder een nieuw
café-restaurant. Deze bouw moet
worden gezien als afsluiting van het
wederopbouwplan .Zeereep-midden'.
De heer Kelder hoopt z«n nieuwe
hotel in het voorjaar van 1967 te

kunnen openen. Het zal van de
meest moderne snufjes op Horeca-
gebied worden voorzien en wordt
gebouwd door het Bouwbureau G.W.
Ptfpers te Bussum.
Er komen meer dan 100 kamers,

waarvan ruim 60 met loggia's aan
de zeezijde. Vijftig daarvan krijgen
een badkamer, de overige een
douchecel. (In alle kamers wordt
radio, telefoon en televisie aange-
legd. Met inbegrip van de- depen-
dance aan het Badhuisplein zal men
dan een capaciteit bereiken van 273

bedden. In het café-restaurant ko-
men een conversatiezaal, ruime eet-
zalen en een danszaal. De buiten-
zijde van het gebouw wordt afge-
werkt met witte tegels. I

doende v/orden in acht genomen of
gerespecteerd. Vervolgens betoogde
spreker, dat zijns inziens de som-
tijds bittere toon in de xaadsdebatten
achterwege diende te blijven en dat
er voor het gezag steeds eerbied
moet bestaan. Tenslotte verklaarde
de heer Slegers bijzonder blij te zijn

deze dag te mogen» beleven.
In de kleine nevenzaal werd

daarna koffie geserveerd, waarbij
de aanwezigen gelegenheid kregen
tot complimenteren, waarna na af-
loop van deze spontane feestelijke

bijeenkomst om negen uur de voor
een uur geschorste raadsvergadering
werd heropend voor de afwerking
van de agenda, waarover U elders
in dit blad méér leest.

Van harte voegen wij onze geluk-
wensen bij de zeer vele, die de heer
Slegers deze avond ontving. Moge
het hem gegeven zijn, ondanks het
klimmen van zijn jaren, nog lang m
dienst der gemeenschap werkzaam
te zijn. K.

IS ONS STRAND VIES??
Beste gasten, hoe vreemd 't ook

(klinkt,

Iemand schreef dat Zandvoort stinkt

't Was 'n dokter, hooggeleerde,
Die in „De Haagse Post" beweerde:
„Ons strand was vuil, vol olieroct,

Hij zette 'r nimmer meer z'n voel,

't Is 'n kweekplaats van bacillen,

Typhus dreigt, 't is om te rillen!"

Ook onze zomergasten zijn

de ooizaak van nog rneer venijn!

Want, als Zandvoorters verhuren
Huizen ze zelf in hun schuren
en Neerlands bedplassenrecord
ligt schaamteloos in „Sandefortü'

Maar Amsterdam en 't Buitenland
zoggen: „Er is geen mooier strand
in heel Europa te ontdekken,
ondanks soms wat olievlekken
en nu de „hondjes" zijn geweerd,
is 't fijnste strand dat men begeert;
Maar 't uitzicht ver naar Noord

(en Zuid
mag door geen „pier" worden

(verbruid!"
Vraag 't rustig aan do „stoeleman",
die baas weet er ook alles van!

Hiermee dan sluit ik mijn betoog
van iets dat ietwat teveel loog!

Zandvoort, 2-9-1965. Habé.

40 JAAR BEJAARDENCOMITé
Op de uitgaansdag met de

Zandvoortse bejaarden, in het kader
van de viering van het 40-jarig

bestaan van het bejaardencomité
„Zandvoort", die woensdag j.1.

plaats had en welke feestdag wij

geheel meemaakten, hopen wij in

ons eerstvolgend nummer uitvoerig

terug te komen, daar we dit grote

gebeuren maar niet in een paar
woorden willen afdoen en ons voor
een uitgebreid verslag in dit num-
mer de plaatsruimte ontbreekt.

Wij hopen dan tevens traditie-

getrouw weer de aantekeningen, die

tante Tonia over deze dag maakte,
te publiceren.

CWAIEB
Strand

H.W. L.W. berijdbaar

16.46 24.30 8.30-14.30

17.16 13.— 9.00-15.00

17.45 13.30 9.30-15.30

18.16 14.— 10.00-16.00

18.53 14.30 10.30-16.30

19.31 15.— 11.00-17.30

20.29 16.— 12.00-18.30

door P.v.d.Mije KCzn.



Het mosselen seizoen is weer geopend!

Hedenavond mosselen eten in Café Oomstee, Zeestr. 62,Tel. 2263
ADVERTENTIETARIEF

losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40Vo red.

Bij contract belangr. kort.

Zr. S. M. de Wilde
Wegons vakantie

Afwezig
t.m. 24 september '65.

J. P. Westerman
Specialist kleine huisdieren

Blocmendaal

houdt voorlopig
geen spreekuur
in Zandvoort.

Spreekuren Bloemendaal
dagelijks van 13.30 - 14.30

en van 19-19.30 uur
(behalve donderdags en

's zaterdags) en volgons
afspraak.

Tel. opgave voor consulten
uitsluitend 02500 - 51555.

H. K. van ES
ARTS

Afwezig
van 11 sept. tot 4 okt.

Waarnemers: Dr. Drenth,
Dr.Flicringa en Dr.Zwerver

ffffZ/MffiSi

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 19S4 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

WIE HELPT a.s. echtpaar

aan WOONRUIMTE? Ge-
meubileerd of gestoffeerd.

Br. no. 1-9 bur. v.d. blad.

GEZOCHT: Zit-slaapkam.
met keuken of gebr. van
keuken voor heer, 36 jaar.

Br. no. 6-9 bur. v.d. blad.

TE HUUR: Vrije gemeub.
BEN.ETAGE m. verwarm.
Tel. 3472.

MEISJE, 19 jr., gestudeerd
voor kinderverzorgster,
zoekt een voor haar ge-
schikte baan. Telef. 2891.

Welke gepensioneerde kan
van tijd tot tijd in Zand-
voort helpen bij ADMI-
NISTRATIE? Ook los/vaste

hulp gevraagd voor bij-

houden adresseersysteem.
Br. no. 9-9 bur. v.d. blad.

Gezelligheid..

TEt12974 ZflNDVOOBT

GEVRAAGD: HULP i.d.

HUISH. Werkt, n.o.t.k.

Aanm. 8-9 of 18-19 uur.

Bredorodoslr. 108, flat 13,

Tel. 3919

B.z.a. ADM. HULP voor
nader overeen te komen
werktijden. Br. no. 2-9 bur.

van dit blad.

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

mijn leer te aanvaarden.
(Evt. gedeelte). Makelaars-
kantoor „SLEUTELHOF",
Zandvoortcrweg 67, Aer-
denhout, Tel. 02500 - 43647

of 84048.

Wegens verhuizing te koop
OLIEHAARD met twee
branders, merk Haas &
Sohn, grote capaciteit. Inl.

Zr. D. Brondersstraat 35.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Dratferstr. 12, Tel. 3751

TE HUUR GEVR.: Gem.
FLAT m. of z. centr. verw.
v. langere tijd of tot 1 jan.

1966. Br. no. 3-9 bureau
van dit blad.

GEVRAAGD: goede werk-
ster voor 1 a 2 dagen p.w.

Mevr. Van Oollem, Patrij-

zenstraat 9, Telef. 4892.

TE KOOP GEVRAAGD

:

POPPEWAGEN i.g.st.

Tel. aanb. 4752.

Bert geeft de
hoogste waarde'.
Lompen 30 et. Kranten en

druk 5 ct.Tapijt en gewatt.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et, lood 62

et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32

TEL. 4376

U belt, wij komen 1

TE HUUR GEVRAAGD

:

GARAGE. Beslist droog en
liefst verwarmd. Br. no.

5-9 bureau van dit blad.

Een bordje levensgevaarlijk

Stond dat maar op uw
oude versleten wasmachine
Dan belde U vandaag nog
om zo'n solide VELO was-
combinatie. Wacht toch

niet langer. En. .. .betaling

in overleg. Reeds vanaf
/4g8,— is uw leven veilig

gesteld. t

(

VELO - Zeestraat 27

Zandvoort - Tel. 4590

VELO - Grote Markt, hoek
Jansstr., Haarlem, tel.10117

T.V. VERHUUR
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307

Burg. Beeckmanstraat 36.

Te k. gevr. KLEIN
PENSION te Zand-
voort. Ca. ƒ60.000,-. Br.

no. 4-9 bureau v.d. blad.

ENGELS
Lerares M.O. geeft les aan
eerstbcg. en meergev. Con-
versatie, handelscorrespon-
dentie. Bijwerken van leer-

lingen. Dag- en avond-
lessen.

Mej. J. W. van Overklift,

Zandv.laan 293, Bentveld,

Telef. (02500) 41015.

WERKSTER GEVRAAGD
in modern ingerichte 4 k.

flat, 2 ocht. p.w. Mevr. v.

Oostrum, Tj. Hiddesstr. 6,

flat 4, Telef. 3647.

TE KOOP GEVRAAGD:
flink aquarium

Haarl.straat 94, Telef. 3417

TE KOOP: Salontafel en
kinderlcdikantje. Teysss,

Kerkstraat 38, Telef. 3562.

HOOR.NBLAZERS(STERS)
GEVRAAGD (bov. 14 jr.)

of jongens of meisjes die

hiervoor opgeleid willen
worden. Aanmelden op de
repetitie-avond donderdag
van 7 uur n.m. af: Hannie
Schaïtschool.

Herenkapsalon

HAAGEN
Wij hopen mooi weer te hebben met onzo

VAKANTIE
van 20 sept. - 1 ^oktober

Swaluëstraat 15 - Zandvoort - Telefoon 2198

Bij COLPITT
Technische apparatenfabriek A.J. Versteege n.v.

is plaats voor

jong meisje of jonge

mannelijke kracht
als TYPIST(E)

Gezellige werkkring.

Goode sociale voorzieningen.

Sollicitaties: Hogeweg 35 of telefoon 2455.

Timmer- en Aannemingsbedrijf A. J. DE ROOIJ
vraagt

een timmerman
Aanmelden: de Sav. Lohmanstraat 2, tel. 4518.

N.V. PHOENIX PLASTICS - Halfweg
Haarlemmerstraatweg 73
nabij bushalte Vinkebrug (lijn 80)

vraagt geschoolde
en ongeschoolde
werkkrachten
voor 'het bedienen van
plastic-blaasmachines.

5-daagsc werkweek met twee ploegendienst.

Aanmelding dagelijks van 7-17 uur
of na telef. afspraak 02907 - 4341

Heoft iemand voor ons

een gemeubileerd
huis of flat
voor de wintermaanden.

Wij zijn pas getrouwd en zoeken een tijdelijk

onderkomen. Tel. aanb. 02950 - 43221.

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'
te Zandvoort

Voor leden komen beschikbaar de navolgende
woningen:

Noorderstraat 10
Huurprijs per maand ƒ 62,75 totaal.

v. Lennepweg 8-4
(2 slaapkamer-woning)
Huurprijs per maand ƒ 77,70 totaal.

v. Lennepweg 42-4
(2 slaapkamer-woning).
Huurprijs per maand ƒ 77,70 totaal.

Schriftelijke opgave vóór a.s. dinsdagavond 7 uur
bij de secretaris D. van Dijk, Dr. C. A. Gerke-
straat 22, met vermelding van het rangnummer.

VAMOR Rijschool

Brederodestraat 66 Telef. 4419

Haarlemse opleiding voor

heilgymnastiek, massage
en Fysiotechnielc
Staats-erkcnd, opgericht 1920.

Opleiding voor het

staatsdiploma
Fysio-therapeut

Toelatingsvoorwaarden: Min.Mulo A+Wiskunde,
3 jr. M.M.S., I.V.O.-B-diploma.

Duur der cursus 4 jaar. Aangevangen 6 sept. 1965
U kunt zich nog opgeven.

Inlichtingen: G. Overliese Hagenaar, Joan Mau~
ritsplein 21, Overveen, tel. O2500 - 56360; H. J.

Smit, Dolfijnstraat 302, IJmuidon, tel. 02550-
2569; J. Degcling, afdeling voor Fysische Thera-
pie van het Ziekenhuis St. Joannes de Deo,
Maarten van Heemskerkstraat 2, Haarlem, tel.

02500 - 59001, toestel nr. 211.

Drenkeling uit zee gered.

Op maandag 23 augustus be-
merkte de strandpolitie in de Ro-
tonde een vrouw, die kennelijk in
zee in moeilijkheden was geraakt.
Onmiddellijk toog men erheen en
wist een 24-jarige Duitse toeriste

die reeds in bewusteloze toestand
verkeerde, veilig op het strand te

brengen. Op doktersadvies werd zij,

toen door kunstmatige ademhaling
de levensgeesten weer waren terug-
gekeerd, ter observatie naar een
Haarlems ziekenhuis overgebracht,
vanwaar zij later naar haar vakan-
tieadres in Zandvoort kon terug-
keren.

„De Wurf" vormde erehaag.

. Donderdag 2 september j.1. trad
Janny Gebe, dochter van de voor-
zitter van de Zandvoortse folklore-
vereniging „De Wurf" in het huwe-
lijk, zij het ook met ,,'n. vriemde".
Desondanks was dit voor „de Wurf"
aanleiding, om een erehaag te gaan
vormen op de Zandvoortse raadhuis-
trap. In oud Zandvoortse kledij

hadden de Zandvoortse vrouwen
zioh op de trap opgesteld, hetgeen
— overgoten door een stralend zon-
netje — een kostelijk aanblik op-
leverde. Dat de belangstelling voor
dit ongewoon gebeuren groot was,
behoeft zeker geen nader betoog.
Opnieuw viel het mij op, hoe

prachtig mooi deze oud Zandvoortse
costuums zijn en hoe trots Zand-
voort erop mag zijn, dat oude Zand-
voorters deze historisch geworden
kleding in ere welen te houden.
Daarmee wordt wel zeer belangrijk
werk verricht. Eigenlijk moest ons
gemeentebestuur er in de zomer-
maanden een traditie van gaan ma-
ken en „de Wurf" (uiteraard tegen
vergoeding voor de verenigingskas)
hetgeen ook via een jaarlijkse sub-
sidie zou kunnen gebeuren, uit-

nodigen, zo af en toe bij een bruiloft
een dergelijke demonstratie te geven
bijvoorbeeld, wanneer het kinderen
uit een oud Zandvoorts gezin betreft.

Het is zo maar een gedachte, die
ik hier gaarne neerleg. Men zou er
zeer velen een groot pleizier mee
doen en een kostelijke service bieden
aan onze gasten.

De honderdduizendste.

We hebben het wel steeds over
het slechte seizoen 1965, maar zo af
en toe ontmoet je toeh wel eens van
die dingen, waaruit blijkt, dat het
uiteindelijk toch allemaal nog wel
meeviel en dat steeds duidelijker
wordt dat Zandvoort, ondanks
slecht weer, tóch een door velen
graag bezochte badplaats is.

Op 1 juni j.1. opende de heer N.
W. Bouwes zijn „Bouwes Palace"
aan onze Boulevard, waar het op
70 meter hoogte gelegen dak-res-
taurant, met zijn onvergetelijk uit-

zioht al direct een grote attractie

bleek te zijn. De heer Bouwes had
gemeend op z'n vroegst aan het
einde • van dit jaar de honderd-
duizendste bezoeker(ster) hier te

kunnen begroeten, maar tot zijn

grote verbazing en vreugde bleek
dit op woensdag 1 september reeds
het geval te zijn. Een hoteldirecteur
uit Winschoten was do 99.9999-ste
bezoeker, daarna kwam mevrouw
G. Meijer-Andrea de honderddui-
zend vol maken.
Burgemeester Mr. H. M. van Fe-

nema werd van dit heugelijk feit

op de hoogte gesteld en arriveerde
spontaan met een bloemenhulde,
waarna mevrouw Meijer meerdere
bewijzen kreeg, dat deze gebeurte-
nis voor de hoteldirectie een grote
vreugde was.
Moge deze belangrijke mijlpaal

nog door vele worden gevolgd.

Het beste beentje vóór!

Zondag a.s. is het dan weer zover.
Dan starten onze voetballers weer
voor de nieuwe competitie. Ons
eerste elftal in de derde klasse van
de K.N.V.B., in welke afdeling onze
jongens ingespannen strijd te wach-
ten staat tegen elftallen, die zeker
niet te onderschatten zijn. Dat wij
hen daarbij van harte sterkte en
succes toewensen, spreekt natuur-
lijk vanzelf, daarbij de hoop uit-

sprekend, dat zij zich van de aan-
vang af bij de koplopers zullen
voegen. Wij wagen ons niet aan
voorspellingen en zullen moeten af-
wachten of deze competitie belang-
rijk zal worden aan de vooravond
van een voor de vereniging zo be-
langrijk jubileumjaar.
De spelers van ons zaterdag-elftal

gaven in deze reeds het voorbeeld.
Zij boekten j.1. zaterdag een klin-
kende overwinning in de eerste
wedstrijd en wisten bovendien in de
finale om de gebr. de Graaf wissel-
beker door een 2-1 overwinning op
IJmuiden deze beker voor de vijfde
maal te winnen, waardoor deze defi-
nitief in hun bezit kwam.
Mogen deze succesen ons eerste

zondagelftal inspireren en het com-
petitie-seizoen 1965-1966 voor alle

Zandvoortmeeuwen-elftallen even
succesvol blijven verlopen als de
aanvang ervan inzette. Daarom:
„het beste beentje vóór!" K.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 10 uur: Ds. P. J. O. de
Bruijne. (jêugdzondag).

19 uur: Ds. F. H. Veenhuizen,
van Overveen.

19.30 uur, Het Huis in de Duinen:
Ds. P. J. O. de Bruijne. Uitsluitend
voor bewoners tehuis.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
19 uur: Dr. N. van Egmond, van
Haarlem (Jeugddienst).

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Dr. A. v. Biemen, N.H., Bentveld.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30

(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
Avondmis. In de week 7, 7.45 en 9 u.

Bijkerk Linnaeusstraat. H.H. Mis-
sen op zondag 8.30 en 11 uur.

In de week 8 uur.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleuterschool, Lijsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:

Korte ochtenddienst, belde op adre?

Willem Draijerstraat 5.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
13 sept. geen samenkomst.

By feest of party,
LEFFERTS dranken erby!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Bekendmaking.
Het hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend dat
overeenkomstig art. 37 lid 3 van de
Woningwet 1901, met ingang van
maandag 6 september 1965, voor
een ieder ter inzage ligt de partiële

wijziging „N I" van het uitbreidings-
plan-in-onderdelen „Bentveld" der
gemeente Zandvoort, vastgesteld bij

raadsbesluit van 31 augustus 1965,

no. 8.

Het «hoofd van het
gemeentebestuur voornoemd,

VAN' FENEMA.

GEMEENTE ZANDVOORT LEENT
GEEN COLLECTEBUSSEN MEER
Tot duver werden door de Ge-

meente Zandvoort ten behoeve van
het houden van diverse geldinzame-
lingen collectebussen in bruikleen
verstrekt. Door het jarenlange ge-
bruik zijn vele van deze bussen on-
bruikbaar geworden. Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort heb-
ben thans besloten deze bussen niet

te laten repareren of te vervangen
en na het buiten gebruik stellen van
de huidige voorraad geen ni uwe
bussen meer aan te schaffen.

SPREEKUREN WETHOUDERS
Wethouder A. Kerkman zal we-

gens vakantie op de vrijdagen 10,

17 en 24 september geen spreekuur
houden, terwijl wethouder J. L. C.
Lindeman om dezelfde reden even-
eens verhinderd is zijn spreekuren
waar te nemen op de maandagen 13

en 20 september.

NIEUW SCHOOLHOOFD
De heer C. P. M. Bosman, hoofd

van do Rooms Katholieke Maria-
school, is benoemd tot hoofd van een
Rooms Katholieke lagere school in

Apeldoorn, met ingang van 1 nov.
a.s. Met ingang van genoemde da-
tum is in zijn plaats benoemd dhr.

W. van Gemert.

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: G. Verhagen, Anthonie
Fokkerlaan 31, Haarlem, telefoon

(02500) 63070.

APOTHEKEN
Van zaterdag 11 t.m. vrijdag 17

september avond-, nacht- en zon-
dagsdienst: de Zeestraat-Apotheek,
Zeestraat 71, telefoon 3073
Echter uitsluitend voor recepten-

spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om 6.30 uur.

BEN VOOLSTRA
en

CARLA BOON
hebben de eer U kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaats vin-
den op dinsdag 14 september a.s.

om 11.45 uur in het Raadhuis te

Zandvoort.

Haarlem, 2e Hogerwoerdsdwarsstr.17
Zandvoort, Stationsstrat 18a.

Receptie: „De Witte Zwaan", Dorps-
plein 2, Zandvoort, van 3-5 uur n.m.

g 12 september 1965 hopen onze S
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BURGERLIJKE STAND _
Geboren: Eric, z. van G. Harteveld
en E. L. van Malsen. Peter, z. van
E. Koper en W. Boon. Elisabeth
Petronella, d. van G. C. Kramer
en J. van der Mij e. Gerrit Wij-
nand, z. van G. W. Schaap en R.
M. Fictoor. Thomas Hubertus
Johannes, z. van G. J. Schulte en
T. Kunkeler.

Ondertrouwd: Ch. B. S. Folmer en .,

J. M. Gelderblom. J. Terol en M.
E. de Muinck. Q. A. M. Kok en
M. E. Schwarzien. J.G.H. Ploeg-
man en J. Hoogendorp.

Gehuwd: S. Molenaar en S. M. de
Wilde. D.P. Rowe en A.G. Bruins-
ma. J. J. van der Werff en C. B.
Brugman. E. L. A. Groenhart en
A. H. Lefferink. L. Paap en I.M.
Schacht.

Begrafenissen - Crematie's

Rouwkamer

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel

vrijblijvend.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van' 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

AAD v.d. ZWAAL
Gedipl. pianolerares

heeft haar

lessen hervat
ia het Gemeenschapshuis.

Aanmelden nieuwe leerlingen
maandag-, woensdag- en don-
derdagmiddag in het Ge-
meenschapshuis of telefonisch
02500 - 80345.

Alb.Neuhuysstr. 3, Heemstede

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar! , .

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TBL. SIMT

De R is in de maand!

Tijd voor

Vitamine en
Levertraan

!

Drogisterij

BLAAUBOER
Haltestraat 46 - Telef. 2392

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

MOB/LETTE > PUCH > SPART» • ZüNDRPP > UNION ' RAP 'KREIDLER • H0NDR

Verstee
HALTESTRAAT 18 ZANDVOORT



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken

WASATJTOMATEN

I VC f" 1 1 f? Burg- Enge|bertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

MONTUREN SIERLIJK EN ELEGANTW /1G Slinger
OPTIEK;.'

STflBlNHREH
HO0RT0ESTELL:

Ltvenaucica voor rils zteKeuro/tesEN

GROTE KROCHT 20" • TEL: 4395 • ZflNDVOORT

"OME BiOBJR ClEkNING SERVICE"
(
pjc&

CHEMISCHE WASSERU - VERVERIJ - MODELPERSINRICHTING - SIOPPAGE

HALTESTRAAT 39, TELEFOON 2810
2*„.U3

De bezorgdienst is van 6 september t/m 18 september

met VAKANTIE

De winkel blijft geopend van 8.30-12 en van 2-6 uur

ZATERDAGSMIDDAGS GESLOTEN.

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse

horloge-industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
in modellen.

OLMA horloges koopt U in

b/J-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA
. _ Alleenverkoop voor Zandvoort:

Horloger C. Waaning
Kostverlorenstraat 68
Telefoon 2071

Uw uurwerkspeciaalzaak!

Aan _ onze geachte clientèle

Het seizoen. 1965 loopt weer teneinde en daarom hebben de

,

J gezamenlijke broodbakkers van Zandvoort besloten, van 6

september tot en met 16 oktober 1965 vakantie te nemen.
Om stagnatie in de broodvoorziening te voorkomen zijn in de

periode

van 6 t.m. 25 september 1965
-.- '• "de~hiema te' noemen bedrijven geopend:

M. KEUR, DIACONIEHUISSTRAAT 36;

J. P. J. SEIJSENER, HALTESTRAAT 23;

Jb. VAN DER WERFF, GASTHUISPLEIN 1;

R. VAN DER WERFF, TOLWEG.

In de tweede periode

van 27 sept. t.m. 16 okt. 1965
zijn de navolgende bedrijven geopend:

M. J. BALK, HOGEWEG 27;

A. W. KOELEMIJ, HALTESTRAAT 33;

Fa. H. VAN STAVEREN, ZEESTRAAT 48;

. C. M. KUIN, POTGIETERSTRAAT 24;

Fa. L. J. RINKEL, RAADHUISPLEIN 1.

DE HUIS AAN HUIS BEZORGING GAAT IN GENOEMDE PERIODES
NORMAAL DOOR; DIT WORDT GEZAMENLIJK OPGELOST.

DE GEZAMENLIJKE BAKKERS VAN ZANDVOORT.

(^.oróetterie.

,ci\.óon CJCLHCe

daar slaagt U!

/

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Dat is nu goed afgelopen!
De schok die U kreeg van Uw oude versleten
wasmachine is een sein om zo'n prima VELO
WASCOMBINATIE te kopen vanaf ƒ498,—.
Vraagt vrijblijvend een demonstratie bij U thuis.

Bel even.

Zeestraat 37 - Zandvoort - Telef. 4590

Gr. Markt, hk. Jansstr. Haarlem, Tel.02500-10117

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens asfln ALL RISK verzekerd!

il

Dr. Sehaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

L Rook
arts voor hart-
en vaatziekten

Afvtwezig
tot 26 september

Waarneming
Dr. Schöttelndreiër

Telefoon 85064

Deze week bij

Nieuwe oogst,

Rozebotteliam
HUISHQÜÖr

AH's Rozebotteljam is een kwaliteitsjam, boordevol
vitamine C: zo belangrijk voor kinderen, maar ook voor
volwassenen. Juist nu, met herfst en winter in aantocht!

Wcckaanbieding (t/m 15 september)

^(1 MINIMUM PRIJS

Binnenkort verwachten wij de 50.000ste nieuwe klant.

Heugelijk nieuws voor alle AH-klanten. Want hoe groter

de omzet, hoe lager de prijzen. Daar is iedereen bij gebaat!

flKftC&rOIli elleboogjes

.

500 gram

MEFgflrïnS Zilvervloot pakje

Ghoc. Hagel i! _** Boo»~- 1

49 AH-Erwtensoepr ^ 89
AH"»lef O pullen or 4 flesjes 1."

VrOQUeften diepvries Ö voor UU
KorstlozeKaaSs,^
Mals Rookvlees 100 gram 59

Havermout s*,^ 35
Rleutertaair , 5x» rm 89
AH-Knakworst bllk io s.

Bordeaux «.«i rwit «es

Reserve du Palais Gallien

Kiss Repen
Jaffa Gold.

Boterhamworst _ £™ 49
FIantenmargarinef!üQp

u
a^ 48

fL,-3voor 48
_Ses 0.75 liter 1.

vruchtenlimonadesiroop sinaasappel or citroen

Actuele PMC-premie

Ventilatorkachel
(met thermostaat)

• Verjaagt snel de koude uit kamer of keuken.
• Centrifugaahystetfm: behaaglijke warmte • Capa-
citeit 1000 of 2000 Watt • Handige drukknopbc-
dicning. • Ingebouwde thermostaat regelt auto-
matisch de temperatuur. • 220Volt. • I jaargarantie.

Vergelijkbare winkelwaarde f89.- Bestelnummer F625

CIubprijs^/48.-

vermicelli mïddd 250 sram £&
Tomatenketehup t 98
Appelsap grote nes 59
Wipzuurkool ,/i b.!k 89
BBChoe.Repen-2voo88
mcik, puur of extra bitter

;>* ,i,.

^Buitengewoon- kkker'e%

Amandel-

iaat ca door fn&t !f(jogesninj)erti«' tajandele»

soo

'

pak±

AH-SIasaus

Snijworst

-fles

gram

Zaansc
Moten ,

l50

AH-Bleekmiddel nc

n

100 gram TtW

500gram WW

.rol ±225 gram 4SJ

22
Huishoudkofüe_25ogram l?

9

AH-Lucïiers

Groningerkoek±74ogram 11°

Grote Repen ïïg- 8 „„, 1.-

IrUlUaKaaS eerste kwaliteit pot U9
* Weekaanbïecifngen geldig f/m 15 september*

N00tlIlUS£&fl.t busje^49 DrOP diverse soorten zakje 100 gram NU

Peper busje#33 Toiletpapier Pak -4 «dien&

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

\VU Tijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaaldl

TELEF. 5054 of 2S45 - SCHELPENBLEIN 18

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-i kolen- en
gashaarden

BOSAL-BECKERS - DAAJONETTE - JA*T- en
E. M. JAARSMA - HOEMSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZBN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Hemann, Dordrecht, Ataq, Ktipperbuseh

e.a.

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 - Telefoon 2119

DIVANBED, SLEEMODEL .... 80x190 ƒ29,75

LEDIKANT MET VOETBORD 80x190 / 49,75

WENTELBED 80x190 ƒ55,—
DUBBEL DIVANBED .... 2x80x190 ƒ69,50

ETAGEBED 2 x 80 x 190 ƒ 69,50

POLYETHER MATRASSEN, vanaf .... ƒ 29,75

BINNENVERINGMATRAS .. 80x190 ƒ49,70

1 PERS. DEKENS vanaf ƒ13,95

100«/o WOLLEN DIDAS DEKEN 150 x 220 ƒ 39,75

CHENILLE SPREIEN, vanaf ƒ 19,75

TERLENKA SPREIEN vanaf ƒ 36,50

Autoverzekering

en financiering

J. S. FOLKERS
Dr. Sehaepmanstraat 1

Hoek Brederodestraat
Tel. 4580 - b.g.g. 3283

Speciaal voo» Uw
auto-, motor- en
bromfietsverzekering

Spaddez'srZc^^s&mj
voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

Ook Uw kapper wii graag

met vakantie!
Daarom delen \vü U mede, dat onze hcrcnsalon

GESLOTEN ZAL ZIJN van 12 t.m. 27 sept. a.s.

Muziekschool «Musette"
Lucellestraat 66 (1) - Telefoon (020) 162714

Amsterdam-West

PIANOLESSEN - ACCOKDEONLESSEN
(Testcursus 3 maanden gratis accordeon

mee naar huis).

GITAARLESSEN (gitaar met tien maan-
den Uw eigendom).

Inlichtingen van maandag l.m. vrijdag tussen

19 en 20 uur. Telefoon (020) 162714

w^en7nTe^.reXn Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 215.



Elke week opnieuw gratis kwiskaarten ixx elke De Grnyter winkel

ARTMILJOENGULDEN

.000 PRIJZEN
U KUNT MAKKELIJK MEEDOEN!
elke week haalt U een gratis KWIS-kaart in Uw De Gruyter-winkel
Cof U vraagt deze aan: KWJS - postbus 760 - Haarlem).

elke week verschijnen de KWIS-cirkels in dé De Gruyter-adverten-
ties - in het Weekblad voor de Huisvrouw en op de raambiljetten.

U kunt zo zelf zien wat U gewonnen hebt als U de puzzle goed
hebt opgelost. Daarna zendt U de kaart - voldoende gefrankeerd
- aan: KWIS - postbus 760 - Haarlem.
Alle kaarten zijn iedere week geldig! /J8Ë&-

U KUNT GRATIS MEEDOEN!
vergelijk de plaatjes van Uw KWIS-kaart met de plaatjes In één van de KWIS-cirkels.
zet een dun potloodkrulsje.over elk plaatje op deze kaart dat bok In de KWIS-cIrkel voorkomt,
als U daarvoor 4 kruisjes op één lijn krijgt - horizontaal of verticaal - en bovendien zon-
der hulp de puzzle oplost, heeft U de.voor deze lijn aangegeven prijs gewonnen.

DE GRUYTER

.j EIJ mt VIERUNGPAKKEN DE GRUYTER

\ TREXOP
TREXOP BLAUW
OF2 PAKKEN TREXOMATIC

DROOGDOEKgratis
k~
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Zandvoorts raad behandelde
vakantie-agenda

Na de huldiging van de heer C.
Slegers, in verband met diens gou-
den jubileum als raadslid, her-
opende de voorzitter, burgemeester
Mr. H. M. van Fenema, dinsdag-
avond 31 augustus om 9 uur de ge-
schorste vergadering en deelde mede
dat de heer L.J. Breure door vakan-
tie afwezig was. De afwerking van
de raadsagenda, die geen punten van
groot belang bevatte, vergde daarna
precies een uur.

Benoemingen.
Tot 3e ambtenaar van de Burger-

lijke Stand werd benoemd de heer
A. van Marie in de rang van com-
mies A.
De Huisvestingscommissie, die per

1 oktober in haar geheel periodiek
aftreedt, werd op voorstel van B.
en W. herbenoemd. De heer J. Ko-
ning had aanvankelijk bezwaren en
vroeg zich af, waarom steeds maar
dezelfde mensen in deze commissis
zitting moesten hebben. Hij zou er
wel graag eens wat nieuw bloed in
zien. De voorzitter merkte op dat
deze commissie volkomen is inge-
werkt en geheel objectief alle

zaken beoordeelt. De heer J. W.
Gosen vroeg, of het niet mogelijk
was, leden en plaatsvervangende
leden eens te laten rouleren, waarop
de voorzitter opmerkte, dat dit

reeds regelmatig geschiedt. De
raadsleden gingen hierna allen
akkoord met het voorstel tot her-
benoeming.

Ambtenaren salariëring.

Verschillende voorstellen betref-
fende de salariëring van de ambte-
naren waren hierna aan de orde.
Enkele opmerkingen van de heren
C. Slegers en L. Sok werden door
de voorzitter en wethouder A. Kerk-
man beantwoord, waarna de raad
akkoord ging met de voorstellen tot

vaststelling van de salarisver rde-
ning 1965, het toekennen van een
uitkering ineens aan het gemeente-
personeel, een wijziging van de
salarisverordening 1965 en een „ver-
hoging van de ikleding-, rijwiel- en
gereedsehapstoelage, respektievelijk
van ƒ 60,—, ƒ 50,— en ƒ 25,— tot

ƒ90,—,
ƒ80,— en ƒ75— per jaar.

Wijziging uitbreidingsplan
„Bentveld".

Daar geen bezwaren waren bin-
nengekomen tegen het ontwerpplan
van de eigenaar van de manége aan
de Boslaan in Bentveld y.oor het
uitbreiden van de bestaande opstal-
len met een binnen-manège en- een
dienstwoning, werd het betreffende
uitbreidingsplan in gewijzigde vorm
goedgekeurd.

Schoolzaken.
De bedragen voor het bijzonder

onderwijs over 1964 jwerden voor-
lopig vastgesteld.
Een subsidie van ƒ 844,50 werd

gevoteerd voor het aanschaffen van
enige muziekinstrumenten ten be-

• hoeve-van"de muzikale"vorming vair=

de leerlingen van de Hannie
Sehaftschool en het aanschaffen
van leermiddelen voor het natuur-
kunde-onderwijs aan deze school.
Een 'krediet van' ƒ 1544,— werd be-

schikbaar gesteld voor het aanbren-
gen van nieuwe jaloezieën in de
Wilhelmina kleuterschool aan de
Lijsterstraat.

Gemeentelijk verzorgingshuis.
Een krediet van ƒ 8600,— werd

gevraagd voor uitbreiding van de
toiletten in het Gemeentelijk Ver-
zorgingshuis. De heer J. W. Gosen
vroeg ot -er reeds iets bekend was,
over het nieuw te bouwen" bejaar-
dentehuis. De heer Koning sloot

zich hierbij aan en vroeg zich af,

of het nog wel verantwoord was,
voor de enkele jaren, dat dit gebouw
wellicht nog meegaat, deze uitgave
te doen. Mevrouw A. M. Mol -van
Bellen achtte- deze maatregelen ech-
ter zeer dringend nodig. De wet-
houder, mevrouw C.Stemler-Tjaden
antwoordde, dat aan de plannen voor
het nieuwe tehuis hard wordt "-ge-

werkt. Men hoopt begin volgend
jaar rnet de bouw te beginnen. Het
verzorgingshuis zal echter niet ver-
dwijnen, doch voor andere doelein-
den worden bestemd, wellicht wordt
het een jeugdgebouw. Daarom zijn

de voorgestelde verbeteringen zeker
verantwoord. Na deze uiteenzetting
ging de ' raad met het voorstel
akkoord.

Invoering aardgas.
Verschillende voorgestelde maat-

regelen in verband met de voor-
bereiding voor de invoering van het
aadgas/ ontlokten vragen van de
here Gosen en Koning, die door
wethouder * mevrouw C. Stemler-
Tjaden werden beantwoord. De
voorzitter merkte daarna op, dat de
voorgestelde maatregelen nog maar
een begin zijn van het complex van
problemen, . dat aan de invoering
van het aardgas vastzit. De raad
ging daarna akkoord met de vast-
stelling van een verordening die de
voorwaarden voor de ombouw en
inruil van gastocstellen regelt, con-
form de regeling, die Haarlem en
omliggende gemeenten hebben" vast-

gesteld. Het verlenen van een eerste

krediet van ƒ300.000,— voor de
overschakeling van stadsgas op
aardgas en reservering van een be-
drag van pl.m. ƒ250.000,— dat de
Nederlandse, Gas-Unie op grond van
deze regeling aan de gemeente zal

terugbetalen.

Verkoop van grond in het uit-

brejdingsplan Noorderduinweg.

De raad ging akkoord met het
voorstel aan de heer H. Wijngaard
te Zandvoort -een perceel grond,
groot' 600 m2, te verkopen in het
uitbreidingsplan-Noorderduinweg
tegen ƒ 25,— per m2. Betrokkene zal

hier een opslagruimte voor machines
bouwen, 'welke het aanzien van een
showroonr.zal hebben.
Deze Verkoop' werd een punt van

vrij uitgebreide discussie, toen dhr.

W. van der Werff een lans brak
voor de minder draagkrachtigen, die

hier ook. graag grond zouden willen
hebben,' doch deze vrij dure ter-

reinen niet kunnen bekostigen. Hij

vroeg 'aan B. en W. hierover eens na

te denken en te trachten e<=n modus
te vinden, om op bepaalde aantrek-
kelijker voorwaarden, deze mensen
toch aan de zozeer gewenste grond
te helpen. Verschillende mogelijk-
heden werden daarvoor geopperd,
doch het college bleef op het stand-
punt staan, dat het moeilijk is, hier
oen oplossing te vinden, omdat met
het oog op de konsekwenties de
gemeente moeilijk bepaalde bedrij-
ven kan gaan subsidiëren door een
een bevoordeling. De heer Van der
Werff merkte echter op, dat waal-
een wil is, ook een weg is en drong
nogmaals op bestudering van d't

vraagstuk bij het college aan, waar-
op de voorzitter toezegde, dat B. °n
W. er hun gedachten over zouden
laten gaan.

Rondvraag.
De heren Sok en Van der Moolen

wezen op enkele bijzonder gevaar-
lijke verkeerspunten in de gemeente.
De voorzitter zegde toe, deze in d'?

commissie voor verkeerszaken te
zullen bespreken, doch wees erop,
dat het onmogelijk' is, op de talloze

gevaarlijke punten agenten te plaat-
sen. Met klem drong spreker aan op
verantwoord rijden, want- verschei-
dene rijders spotten met de ver-
keersregels, hetgeen spreker mis-
dadig noemde.
De heer Koning kreeg op zijn

vraag of het waar is, dat het Bouw-
bureau Han Visser 380 garage-boxen
gaat bouwen in het in uitvoering
zijnde Boulevard-centrum, van de
voorzitter te horen dat dit inderdaad
in samenwerking met de heer Bou-
wes zal geschieden door het bouwen
van een ondergrondse garage met
twee verdiepingen.
De heer C. Slegers, die andere

mogelijkheden zag voor het vestigen
van een voorlopige noodschool voor
het openbaar onderwijs in Zand-
voort-noord, kreeg van wethouder
A. Kerkman te horen dat deze mo-
gelijkheden voor Zandvoort prak-
tisch onuitvoerbaar zouden blijken.

erwarde schrijvéry.
De heren {Gosen, Petrovitch en

Sok protesteerderf'he'fÏLg Tég
!

en"ëèri
v'

in de Haagse Post geplaatst artikel,

naar aanleiding van een interview
met de Zandvoortse arts, dokter P.
Flieringa, hetgeen dhr. Koning de
opmerking ontlokte: „Niet op rea-
geren, Lena", hetgeen veel hilariteit
braoht. Genoemde raadsleden noem-
den het betreffende artikel zeer
beledigend voor Zandvoort, een ne-
gatief geredeneer dat de spuigaten
uitloopt met een Zandvoort schade
berokkenende tendenz.

Zij vroegen tenslotte of B. en W.
van plan waren, hiertegen iets te

gaan ondernemen.
De burgemeester antwoordde, dat

iemand, die op een dergelijke nega-
tieve manier zich over Zandvoort
uitlaat, bovendien als arts een be-
studeerd mens wordt geacht te zijn,

Zandvoort behoort te verlaten, want
hij hoort daar dan niet thuis. Spr.
noemde het gehele

,
artikel leugen-

achtig en onwaar en wenste dit ge-
schrijf persoonlijk niet au serieux
te nemen.
Wethouder Kerkman, die in ge-

noemd artikel persoonlijk werd ge-
noemd, verklaarde, dut hij nimmer
gezegd had, dat dokter Flieringa
een querulant was. De verslaggever
had hem opgebeld en zelf dit woord
in de mond genomen. Spreker achtte
hier meerderen aan dit artikel
schuldig dan dokter Flieringa alleen,
die door de betreffende verslag-
gever naar deze hoek was gedrongen
en zich toen heeft laten gaan. Spr.
meende, dat dokter Flieringa aan
innerlijke spanningen lijdt en een
psychiater dient te raadplegen.
Tenslotte zette de voorzitter nog

uiteen, dat meerdere beschuldigin-
gen aan het adres van B. en W. en
aan hem persoonlijk volkomen on-
juist werden weergegeven en achtte
het gehele artikel onwaardig en ab-
surd. Mr. Van Fenema deelde daar-
na nog mede, de redacteur van de
Haagse Post te zullen opbellen, daal-
de heer Hilterman een goede kenni*
van hem is om hem te verzoeken
dergelijke verwarde schrijverij

voortaan achterwege te laten, waar-
na spreker de vergadering om pre-
cies 10 uur voor gesloten verklaarde.

IO-jarig bestaan Vrijwillige
Brandweer „Zandvoort"

' De personeelsvereniging van de
vrtfwillige brandweer „Zandvoort"
is reeds ver gevorderd met haar
plannen voor de viering van het
tienjarig bestaan der vereniging, die
op 14 juli 1955 werd opgericht, doch
waarvan de viering van het tweede
lustrum, in verband met drukke
werkzaamheden tijdens het seizoen,

werd uitgesteld tot het aanstaande
najaar.

Puzzelrit. Een der hoogtepunten
van deze viering zal worden een te

houden puzzelrit voor auto's en
motoren, waarvoor een rijbewijs A
of B-E is vereist. Deze rit zal, gaan.
over -een lengte van pl.m. 50 km.,
uitsluitend in de gemeente Zand-
voort, waarbij gereden moet worden
met ' een snelheid van 30 km. per
uur. In het bijzonder zal bij deze
rit worden gelet op de verkeers-
veiligheid enj de ongeschreven wet
van het verkeersfatsoen. De rit zal

uit drie trajecten bestaan, namelijk
1 „bolletje-pijltje", 2 oriëntering en
3 stripkaart. Start en finish zijn bij

het vuillaadstation op het goederen-
emplacement van de Nederlandse
Spoorwegen aan de Van Speijk-
straat. De rit wordt gehouden op
zondag 26 september. Twee deel-
nemers per minuut zullen dan ge-
start worden vanaf half twee. De
rit werd niet al te moeilijk gemaakt,
zodat ook ongeoefenden eraan kun-
nen deelnemen met een redelijke

kans om in de prijzen te vallen.

Er zal in twee klassen worden ge-

reden, klasse A voor dienstvoertui-

gen en klasse B voor particuliere

voertuigen, terwijl alle deelnemers
blijvende herinneringen aan deze
rit zullen ontvangen, terwijl zij ge-
durende de rit verzekerd zijn.

Een persoonlijke actie van ds
commandant van de Zandvoortse
brandweer braoht reeds diverse gel-

delijke bijdragen, terwijl een zeer

groot aantal prijzen werd toegezegd.
Het maximale aantal inschrijvingen
is gesteld op 150. Brandweerkorpsen
uit de omliggende gemeenten wer-
den voor deelname aangezocht, de
brandweren van Zaandam, Velsen
en Haarlem zegden deze deelname
reeds toe. Zaandam zelfs met twee
dienstvoertuigen.
Ook een dienstvoertuig van de

Zandvoortse brandweer zal deel-
nemen, terwijl de controleurs zullen
bestaan uit brandweerlieden in uni-
form. De volle medewerking van de
Zandvoortse verkeerspolitie werd
toegezegd. . evenals van de R.A,C-
West, district Haarlem. Tot nu toe

werden voor deze rit reeds tien

fraaie bekers geschonken, waar-
onder één van stichting „Touring
Zandvoort" en een van de comman-
dant van de Zandvoortse brandweer.
De priisuitreiking zal plaats heb-

ben om zes uur in restaurant „Zo-
merlust", terwijl voor deze rit kan
worden ingeschreven bij het secre-
tariaat van de personeelsvereniging
van de Vrijwillige brandweer .Zand-
voort", Noorderstraat 4, telef. 3690.

In hotel „Interlaken" Van Speyk-
straat 24, of van 12 uur af op de
wedstrijddag aan de startplaats. Hel
inschrijfgeld bedraagt ƒ10,—

.

Feestavond. Op een nog nader te

bepalen datum in de tweede helft
van oktober a.s. zal in „Zomerlust"
een cabaret-variété-avond worden
georganiseerd voor leden en geno-
digden.

Demonstraties. Tenslotte zijn plan-
nen in voorbereiding voor een grote
brandweer-demonstratie in het ko-
mende voorjaar, waarbij onderhan-
delingen worden gevoerd over de
mogelijkheid, om de jaarlijkse Na-
tionale brandweer-wedstrijden ter

gelegenheid van dit tienjarig bestaan
in Zandvoort te houden.

B.enW. van Zandvoort begonnen
met afbraak oude postkantoor
Donderdag 2 september zal in de

analen van de geschiedenis van B.

en W. van Zandvoort stellig als een
merkwaardige, ja een hoogst merk-
waardige dag geboekstaafd bleven.
Op die dag namelijk, om precies te

zijn des middags om kwart over
vieren, maakten B. en W. van Zand-
voort een aanvang met de sloop van
het ruim zeventig jaar oude post-

kantoor op de hoek van de Halte-
straat. >

Een kwartier voor dat tijdstip

hadden zich op' de zolder' van het

oude, maar nog zeer solide en hechte
gebouw verzameld burgemeester Mr.
H. M. van Fenema en de wethou-
ders A. Kerkman en J.L.C. Linde-
man.
Ingevolge een besluit van B. en W.

(naar de burgemeester ons in het

oor fluisterde) zou dit' hoge college

persoonlijk het sein tot de sloop

geven: a. door het klimmen uit een
der dakkapellen in de goot en b.

door het ternederwerpen van enige
dakpannen, nadat deze indien mo-
gelijk persoonlijk door B. en W. uit

de dakbedekking waren .losgerukt.

Teneinde bij deze handelingen
persoonlijke ongelukken te vermij-
den zou tijdens deze sloop-aanvangs-
vverkzaamheden de beneden het ge-

bouw gelegen Haltestraat enige tijd

door de politie worden' afgezet.

De werkzaamheden voltrokken
zich inderdaad zoals door het hoge
college tevoren was vastgesteld, met
uitzondering van punt a, daar de
regen deze manoeuvre te hachelijk
maakte en de burgemeester boven-
dien zijn smetteloze „zomerpak" had
aangetrokken. ., .

De gehele zaak leek bovendien
wethouder J. L. C. Lindeman blijk-

baar te gortig, want vijf minuten
vóór de werkzaamheden zouden
aanvangen, maakte hij zich uit do
voeten, verklarende, dat hij geen
„bouwvakker" was, reden waarom
hij o.i. „in staking ging".

Om kwart over vieren hadden de
burgemeester en wethouder Kerk-
man zich elk voor een der dak-
kapellen geposteerd. Beneden had-
den politiemannen de straat — tot

grote verbazing van alle passanten
— voor alle verkeer, óók voor de
voetgangers tot verboden terrein
verklaard.
Vanaf het Raadhuis-bordes gaf

een agent het teken, dat alles veilig

was, waarop de vroede vaderen zich
uit de kapel bogen, met waar vak-
manschap een dakpan uit het ver-
bnd losrukten, om deze vervolgens
kletterend op de straat te laten
neerkomen.

Na afloop feliciteerden beide „vroe-
den" elkaar met de vakkundige en
spontane wijze, waarop men zich
van zijn taak had gekweten, waarna
de slopers het karwei van B. en W.
overnamen.

Het zal wel ongeveer een maand
duren, voor het zo bekende gebouw
in Zandvoort verdwenen is, waarna
deze historische hoek in het dorps-
centrum een geheel ander aanzien
zal krijgen. Een fraai en solide ge-
bouw zal dan als slachtoffer geval-
len zijn van het steeds in omvang
toenemende verkeer, hetgeen de
sloop van dit oude en vertrouwde
postkantoor noodzakelijk maakte. K.

Z.S:V.- ^ZANDVipÖRTMEEUWEk
Uitslagen zaterdag 4 septem.be*:

'"'TCettneniyrftmd-i--l-'"Z«Miwmr-ï
'

Zandvoortm. 2 - Energie

Uitslagen zondag 5 september:
Zandvoortm. 1 - V.S.V. 1

Zandvoortm. 3 - S.H.S.

Zandv.m. jun. a - H.F.C, a
H.B.C. 2 - Zandvoortm. 2

T.H.B. 2 - Zandvoortm. 4

T.H.B 3 - Zandvoortm. 5

1-3

al'g.

afg.

afg.

afg.
0-1

1-4
3-6

Programma zaterdag 11 september:

.

Zandvoortm. - C.J.V.V. 14.30 u.

11. Halfweg - Zandvoortm. 2 16 u.

19. Zandvoortm. 3 - E.T.O. 2 16 u.

Adspiranten:
80. T.Y.B.B, b - Zandv.m. b 15.15 u.

96. S.I.Z.O. b - Zandv.m. c 14.30 u.

104. Zandv.m. d - N.A.S. b 15.30 u.

114. T.Y.B.B. f - Zandv.m. e 15.15 u.

127. T.Y.B.B. h - Zandv.m. f 15.15 u.

135. Zandv.m. g - Spaarndam b 15 u.

141. T.Y.B.B. j - Zandv.m. h 15.15 u.

Pupillen:
157. T.Y.B.B. a - Zandv.m. a 14.30 u.

167. T.Y.B.B. b - Zandv.m. b 14.30 u.

175. T.Y.B.B. e - Zandv.m. c 14.30 u.

Programma zondag 12 september:

Assendelft - Zandvoortm. 14 u.

Zandv. 2 - Alc.Victrix 2 14.30 u.

10. D.E.M. 3 - Zandvoortm. 3 12 u.

57. T.Z.B. 2 - Zandvoortm. 5 12 u.

74 Zandv.m. 6 - Alliance 3 12.30 u

101. Zandv.m. 7 - E.H.S. 7 9.45 u.

112. Zandv.m. 8 - Bl.daal 9 9.45 u.

Junioren:
2. H.B.C, a - Zandvoortm. a 12 u.

145. D.I.O. a - Zandv.m. b 9.45 u.

159. Zandv.m. c - Haarlem c 12.30 u

171. Zandv.m. d-Vl.Vogels a 14.30 u.

„OEFENING STAALT SPIEREN"
Ter afsluiting van de voorberei-

dingen voor het a.s. winterseizoen

kwamen .bestuur en technische com-
missies gymnastiek en volleybal met
leiders(sters) en lescommissarissen

in de afgelopen week in het Ge-
meenschapshuis bijeen.

Bijzondere aandacht werd ge-

schonken aan gymnastiek voor

iedereen, zowel voor jeugd als oude-

ren, waarbij als nieuwe afdeling een

zgn. blijf-fit les voor heren voorlopig

op maandagavond werd ingesteld.

In het najaar zullen voor alle

afdelingen onderlinge wedstrijden

worden gehouden. Voor de dames
en oudste meisjes komt hiervoor de

nieuwe Burgemeester Van Fenema-
wisselbeker in de strijd, terwijl bij

de heren en oudste jongens onze

ere-voorzitter, de heer L.N. v.d. Bos
hiervoor eveneens een wisselbeker

beschikbaar stelde.

De jeugdsportdag werd definitief

vastgesteld op zaterdag 18 sept. a.s.

op het Duintjesveld.

Afd. Volleybal. Op 27 en 29 sept.

a.s. zal met dames en heren worden
deelgenomen aan het instuiftoernooi

in het Krelagehuis-te Haarlem.
Daar op 4 oktober de winterkom-

petitie begint en deze wedstrijden

als een goede training kunnen wor-
den beschouwd, rekent men er op
met minstens 2 dames- en 1 heren-

ploeg aan 't toernooi deel te nemen.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afdeling Handbal
Uitslagen zondag 5 september:
Heren: Concordia - Zandv.m. 23-9

Umond 2 - Zandvoortm. 2 18-9

Dames jun.: Z.M. 1 - T.Y.B.B. 5-2

Atlas - Zandvoortm. 2 afg.

Meisjes adsp.: Umond 2 - Z.M.1 3-4

Zandvoortm. 3 - H.B.C. 2 6-1

Umond 4 - Zandvoortm. 4 1-4

Jongens adsp.: Umond 2 - Z.M. 1-29

Programma zondag 12 september:
Dames: Z.M. - Do Bunkert 2 13.45 u.

Heren: Zandv.m. 1 - Tonido 12.30 u.

Dames jun.: Umond 3 - Z.M. 2 11 u.

Zandv.m. 2 - A.D.O. 2 15.50 u.

Meisjes adsp.: Z.M. 2-A.D.O. 12.30 u.

Rapiditas 1 - Z.M. 3 13 u.

Zandv.m. - Atlas 13.30 u.

Jongens adsp.: Z.M. - Atlas 14.30 u.

TONEELVERENIGING
„OP HOOP VAN ZEGEN"
Het bestuur van de Zandvoortse

toneelvereniging „Op hoop van
zegen" heeft besloten de uitnodiging
om deel te nemen aan een door het
dagblad „De Tijd - Maasbode" te

organiseren toneelwedstrijd voor
amateur-toneelverenigingen, te aan-
vaarden. Vier en twintig vereni-
gingen, afkomstig uit Haarlem, Am-
sterdam en Zaandam zullen in deze
wedstrijd uitkomen. Daar de opvoe-
ringen niet langer dan achttien
minuten in beslag mogen nemen, zal

„Op hoop van zegen" een fragment
spelen uit het blijspel „Ik zeg toch
zeker niks" van C. Flatow en H.
Pillau. Op 22 september a.s. komt
men er in de Haarlemse Stads-
schouwburg mee op de planken.

TAFELTENNISVER. „SHOT"
Maandag 19 september a.s. vangt

het tafeltennisscizoen weer aan.
Shot 1- komt uit in de Ie klasse,
afd. Kennemerland; Shot 2 in de 3e
klasse.' Enkele nieuwe leden, bij

voorkeur geoefende, kunnen nog ge-
plaatst worden. Tevens zou het be-
stuur van „Shot" gaarne een dames-
team willen afvaardigen. In ver-
band met indeling van de kompe-
titie moot men zich vóór 14 sept.
opgeven bij dhr. S. Waterdrinker,
Dorpsplein 2.

TWEEMAAL BRAND
IN KLEDING-STOMERIJ
Donderdagmiddag 2 sept. om half

drie werd de brandweer gealar-
meerd voor een brand ontstaan in
de chemische wasserij en ververij
„Azea" aan de Grote Krocht.
Vermoedelijk door een verdroogde

isolatie van de ketel-afvoerpijp van
de Cleaner-afdeling was het dak
van het gebouw in brand geraakt.
Met een straal van de hogedruk-
spuit wist de brandweer het vuur
spoedig te doven. De schade wordt
geraamd op ongeveer ƒ 1500,—

.

Maandagmiddag j.1. geraakte het
plafond opnieuw in brand en moest
de brandweer weer uitrukken, Na
een half uur was men het vuur
meester. Een nauwgezet onderzoek
wees toen uit, dat dit plafond niet
voldoende brandvrij was. Overver-
hitting van de ketel was de oorzaak.

NAJAARSVERGADERING Z.R.B.
De gebruikelijke najaarsvergade-

ring van de Zandv. Reddingsbrigade
is vastgesteld op dinsdag 14 sept. en
zal gehouden worden in het Ge-
meenschapshuis aan hel Schoolplein.

Zilveren dienstjubileum

Woensdagmiddag 1 september om
vier uur had in het Gemeenschaps-
huis de huldiging plaats van dhr.

Corn. Koper, die zijn 25-jarig jubi-

leum bij de dienst van Publieke
Werken te Zandvoort herdacht.
De wethouder van Publieke Wer-

ken, dhr. J. L. C. Lindeman, de
Directie van de dienst en het vrijwel
voltallige personeel waren hierbij

aanwezig.
Er werden woorden van veel lof

tot de jubilaris gesproken, waaruit
duidelijk bleek, dat deze bij de
dienst een grote populariteit geniet

en zowel door Directie als collega's

bijzonder wordt gewaardeerd.
Wethouder Lindeman opende de

rij der sprekers en gaf een over-
zicht van de levensloop van dhr.

Koper bij de gemeentedienst. Spr.

memoreerde, dat de jubilaris op 8

april 1937 in dienst kwam, doch in

1942 ontslag nam, omdat hij niet

wenste te worden ingelijfd bij de
Arbeidsdienst. Op 13 september '45

kwam hij opnieuw bij Publ. werken,
waar hij aanvankelijk diverse func-
ties vervulde.
In het voorjaar van 1951 werd

door hem overgeschakeld van
chauffeur op administratief werk
en spreker verklaarde, dat B. en W
van Zandvoort hoge waardering
hebben voor de wijze, waarop de
jubilaris zich aan de nieuwe werk-
kring wist aan te passen, zodat hij

nu bij de afdeling registratuur een
belangrijke functe vervult.

Vervolgens memoreerde de heer
Lindeman, dat de jubilaris naast
zijn ambtelijke functie gedurende
vijf jaar de functie vervulde van
chauffeur ,op de gemeentelijke' zie-

kenauto, terwijl hij van 1945 af als

opstapper is ingedeeld bij de be-
manning van de Zandvoortse lp 3-

dingboot, waarbij spreker eraan
herinnerde, dat hij naast andere
reddingen, onder meer de beman-
ning van de CA. Banck, welke boot

in 1949 aan de kop van de Zeeweg
strandde, ook Godfried Bomans uit

het water haalde, toen deze aan
boord van een ballon op een vlucht
met mevrouw Boesmans vóór Zand-
voort in zee stortte.

Na hulde gebracht te hebben aan
de echtgenote van de heer Koper,
voor haar waardevolle hulp en steun
sprak wethouder Lindeman de hoop
uit, dat de heer Koper nog tal van
jaren in dienst der gemeente Zand-
voort zou werkzaam blijven, waar-
na hij hem het gebruikelijke ge-
schenk onder couvert overhandigde.
Vervolgens werd het woord ge-

voerd door de Directeur van de
dienst, de heer C. H. Vogt, die de
woorden van de wethouder nog eens
extra onderstreepte en namens de
Directie mevrouw Koper fraaie

bloemen schonk.
De heer Van Bakel sprak namens

het personeel en overhandigde naast
bloemen aan diens echtgenote, de
jubilaris een etui met diverse
scheerTattributen.
De voorzitter' "van ' de personeels-

vereniging, de heer van der Reyden,
wees op de grote belangstelling en
aktiviteit, die de heer Koper altijd

EEN GOED BEGIN!
Het zaterdagelftal van Zandvoort-

meeuwen heeft op 28 augustus j.1.

kans gezien haar eigen wisselbeker
waarom reeds 18 jaar was gespeeld,
definitief in zijn bezit te nemen via
een 2-1 overwinning op Umuiden.
Tevens boekte het j.1. zaterdag

wederom succes door als debutant
in de 3e klasse K.N.V.B. haar eerste
wedstrijd verdiend met 1-3 te win-
nen in een uitwedstrijd tegen Ken-
nemerland. Nadat de rust met een
1-0 achterstand was ingegaan, wist
het Zandvoortmeeuwen-elftal de
Haarlemmers dusdanig te verrassen,
dat dank zij het uitstekende werk
van de Haarlemse doelman, Kenne-
merland voor een grote nederlaag
werd behoed. Morgen speelt het za-
terdag-elftal thuis om 2.30 uur tegen
C.J.V.V. uit Amersfoort. Wij zijn be-
nieuwd of men tegen deze tegen-
stander een goed resultaat kan be-
halen, alhoewel wij geloven dat het
elftal wel de sterkste formatie is

die de zaterdag-afdeling ooit in het
veld heeft gebracht.

BOUWPLAN WORDT GEWIJZIGD
Het Rooms Katholieke kerkbestuur
in Zandvoort, dat plannen uit-

werkte voor een ingrijpende ver-
bouwing van het Patronaatsgebouw
aan de Grote Krocht, waarin onder
meer een toneelzaal, een foyer en
een restaurant waren verwerkt,
volgens een ontwerp van de archi-
tect Cees Dam, zal aan dit plan geen
uitvoering geven.
Dit als gevolg van een uitvoerig

rapport van een Horeca-deskundige,
die aantoonde, dat het ontworpen
plan, hoe aantrekkelijk ook, zeer
moeilijk rendabel te maken zou
zijn, temeer, daar de kosten ervan
ongeveer een kwart miljoen gulden
zouden bedragen. Een plan, dat be-
scheidener zal zijn van opzet wordt
nu door de architect uitgewerkt.
In het kader van de komende ver-
bouwing zal ook een etage worden
gebouwd op de garages achter het
Patronaatsgebouw, die bestemd zal
worden voor de jeugdverenigingen.
De financiering hiervan zal geschie-
den door de stichting „Kennemer
Sportpark".

BEGIN VAN BRAND
Dinsdagmiddag 31 augustus ont-

stond een begin van brand in het
visrestaurant van de Firma B. van
Duivenvoorden in de Haltestraat.
Waarschijnlijk doordat een asbak,
waarin een nog nasmeulende peuk
aanwezig was, geleegd werd in een
tonnetje, dat dienst deed als vuilnis-

vat, geraakte ton met inhoud in
brand. Het vuur tastte enkele gor-
dijnen aan en de visnetten, die als

versiering in het etablissement wor-
den aangebracht. De aanwezigen
wisten het vuur echter te doven
nog vóór de brandweer arriveerde,
zodat deze niet behoefde op te tre-

den. De aangerichte schade 'is be-
trekkelijk gering.

voor deze vereniging had getoond
en schonk hem voor zijn auto een
waarschuwings-driehoek.
De heer C. J. Tol, administrateur

bij de dienst, wees op de voorbeel-
dige wijze, waarop do heer Koper
zijn taak vervulde, die thans geheel
zelfstandig op zijn afdeling werk-
zaam is, waarna de heer J.G. Bisen-
berger, die als voorzitter van de
A.B.V.A., afdeling Zandvoort, als

laatste spreker het woord voerde,
eraan herinnerde, dat de heer Ko-
per een „fijn collega" is, die onlangs
reeds zijn zilveren jubileum als lid

van het N.V.V. vierde en hem ver-
volgens namens de afdeling een vul-
pen-set schonk.
Nadat de heer Koper zijn dank

had betuigd voor al dit huldebetoon,
was er gelegenheid hem en zijn

familieleden te feliciteren, waarna
men nog enige tijd gezellig onder-
ling bijeen bleef. K.

COLLECTE „NIEUW UNICUM"
De stichting „Nieuw Unicum" te

Heemstede, die in haar tegenwoor-
dige tehuis aan de Herenweg 215,

huisvesting, verzorging en verple-
ging biedt aan ongeveer zestig voor
het grootste deel ernstig gehandi-
capte mannen en jongens van 18 tot

50 jaar, organiseert in Zandvoort
van donderdag 9 tot en met zater-

dag 11 september een collecte.

Er wordt namelijk thans hard ge-
werkt aan de uitbouw van dit insti-

tuut door de komende bouw van een
geheel nieuw centrum voor licha-

melijk gehandicapten, zowel voor
mannen als vrouwen, in de Zand-
voortse duinen ter hoogte van de
voormalige manége, waarvoor de
plannen reeds vergevorderd zijn en
waarvoor het architectenbureau van
de heer w. Kelder te Bussum het
ontwerp maakte.
De inwoners van Zandvoort wor-

den thans door middel van deze
collecte in de gelegenheid gesteld,

dit zo uitermate belangrijke werk
met een financiële bijdrage te steu-
nen. Een collecte derhalve, die wij

van harte bij U aanbevelen. Over
het nieuwe tehuis in de Zand-
voortse duinen belegde „Nieuw
Unicum" donderdag j.1. een pers-
conferentie. Daarover hopen wij U
in ons eerstvolgend nummer nadere
mededelingen te kunnen verstrek-
ken.

OBPRENGST COLLECTE
De op zaterdag 28 augustus j.1. in

Zandvoort en Bentveld gehouden
collecte ten' bate van het Koningin
Wilhelminafonds ter bestrijding van
de kanker, heeft een prachtig resul-
taat opgeleverd, n.1. ƒ 1819,77.

Het afdelingsbestuur brengt gaarne
dank aan allen die aan dit succes
hebben bijgedragen.

GESLAAGD VOOR EXAMEN
De hiernavolgende leden van de

Z.R.B, hebben met goed gevolg
examen afgelegd voor het strand-
wachtersdiploma A en B. Voor het
diploma A slaagden: mej. K. Mohr,
mej. A. Brokmeier, mej. T. v.d. Bos,
mej. P. Dieterle en de heren F.

Schinkel, J. Havekamp, H. Verrijser
en H. Diependaal.
Voor het B-diploma de heren: G.

Bekelman, T. Gericke, K. van der
Mije, P. de Jong, G. van Duijn en
H. van Koningsbruggen.
Alle geslaagden ontvingen hun

opleiding van de Z.R.B.-instruc-
teurs H. Vos en W. F. Zwebe.

ZANDVOORT SPAARDE
In het postkantoor te Zandvoort

werd bij de afdeling Rijkspost-
spaarbank gedurende de maand
augustus j.1. door 809 personen in-
gelegd een bedrag van ƒ 220.000,

—

en aan 401 personen terugbetaald
ƒ 109.000,— . Het spaaroverschot be-
droeg derhalve ƒ 111.000,—

.

„OEFENING STAALT SPIEREN"
Drie meisjes werden door de

technische commissie aangewezen
om deel te nemen aan de training
van het oefenkorps meisjes van de
Kennemer Turnkring. De lessen
worden gegeven in de P. H. v.d.

Leyschool te Haarlem, onder leiding
van dhr. v.d. Velden en beginnen
op 12 september a.s.

Het programma voor de jeugd-
sportdag van O.S.S. op zaterdag 18

september a.s. op het Duintjesveld,
is zowel bij de meisjes als bij de
jongens verdeeld in verschillende
leeftijdsgroepen. In verband met de
vrije zaterdag voor de scholen,
wordt voor de jongste groepen om
11 uur begonnen.
Door de assistentie van C.I.O.S.-

studenten is de zgn. blijf-fit les

heren nu definitief vastgesteld op
dinsdagavond.

GEMEENTERAADSVERGADERING
De eerstvolgende openbare ver-

gadering van de raad der gemeente
Zandvoort is vastgesteld op dinsdag
28 september des avonds te 8 uur.
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Opticien
A. G. SLINGER

Gr. Krocht 20 - Tel. 4395



EERSTE ZANDVOORTSE
Sport- en Judoschool

WIM BUCHEL
ONZE JUDO, JIU-JITSU EN ANDERE
SPORTLESSEN ZIJN WEER BEGONNEN!

Aanmeldingen kunnen dagelijks geschieden
aan de Sportschool: Zuiderstraat of tele-

fonisch 3965.

OVERZICHT LESROOSTER ZANDVOORT:
Dinsdagmiddag:

4 uur: jeugdjudo, 6-7 jaar;

5 uur: jeugdjudo, 12-13 jaar.

Dinsdagavond:
7 uur: judoclub voor horen;
8 uur: jiu jilsu-karate v.a. 15 jaar;

9 uur: damesclub gymnastiek.

Woensdagmiddag:
1 uur: jeugdjudo, 6-7 jaar;

2 uur: jeugdjudo, 8-9 jaar;

3 uur: jeugdjudo, 10-11 jaar.

Donderdagmiddag:
4 uur: kleutcrjjymn. en judo, 5-6 jaar;

5 uur: jeugdjudo, 9-12 jaar.

Donderdagavond:
7 uur: meisjesjudo vanaf 14 jaar;

8 uur: damesclub gymnastiek;
9 uur: damesclub gymnastiek.

Vrijdagmiddag:
4 uur: meisjesclub vanaf 8 jaar;

5 uur: jeugdjudoclub, 13-15 jaar.

Vrijdagavond
7 uur: jeugdjudo (blauwe- en bruine banden);
8 uur: judo senioren, v.a. 16 jaar;
9 uur: judo of boksen.

Zaterdagmiddag:
1 uur: jeugdjudo, 6-7 iaar;

2 uur: jeugdjudo. 8-9 jaar;

3 uur: training jeugd.

Zondagmorgen:
10.30 uur: training senioren.

WEET JE 't AL?
De nieuwe oogst

BLOEMBOLLEN
voor huis en tuincultuur

is ook alweer verkrijgbaar bij

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten I

Vele soorten kamerplanten. Met speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prys en kwaliteit, stemt leder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Alles voor de school
Grote sortering SCHOOL-AGENDA's, o.a. Ryam;
Kaftpapier - Schriften, Ballpoints, Vulpennen,

tekenpapier enz. enz.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

de

BEZOEKT

Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid

!

Sfeer

!

De nieuwste speel-automaten

Wegens vakantie
is onze zaak GROTE KROCHT van 8 sept.

tot pl.m. eind september GESLOTEN.

Geopend blijft onze zaak aan
de Boulevard t.o. Bouwes

Voor al uw MODE-ARTIKELEN

wdt' NOOY
Z AN D VOO RT

Telef. 2885 - 2469 - 4994

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

Autobedrijven RINKO
Oranjestraat 2-12 - Tel. 2424

Ford
Consul
Corsair
Het Engelse

raspaardje

^ FORD ^
V. J

Als de lange winteravonden weer komen
wordt het tyd voor

een goede leesbril

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

HALTESTRAAT 5

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

a
„'t Tuinbouwhuis
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - S 1 7 1

4

Voor zelf tuinieren
Nieuw! Nieuw!
GAZONMEST „SCOTTS"

Ongelofelijk goed! Dit is de voeding voor Uw grond, waarop
reeds lang gewacht werd.

Verzorg- Uw tuin tijdig voor de komende wintermaanden!

Turfmolm - Gedroogde stalmest - Alle tuingereedschappen.
Grote collectie BLOEMBOLLEN voor huis en tuincultuur.

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-

hoging thuisbezorgd! wy geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

Zandvoortse
Schaakclub

IEDERE DONDERDAGAVOND - 8 UUR
GEMEENSCHAPSHUIS

Nieuwe leden welkom!

Maak Uw ontbijttafel gezellig met

broodmandjes
uit

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

Btf {eestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

Bloemenhuis

A. PAAP
Vondellaan 18 - Telef. 2953

ALLE SOORTEN BLOEMEN
EN KAMERPLANTEN.

Voor Uw bruids- en grafwerk.

Stelt U in verbinding en U
zult tevreden zijn.

il I

'N GOED BED
BEHOEFT GEEN KRANS!

J. van den Bos
woninginrichting

Bilderdvjkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren rep'aratrïce.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

" punten

van belang

-¥ Moderne coupe

¥ Solide stoffen

* Perfecte afwerking

* Veranderingen gratis

* 100°/o service

¥ Scherpe prijzen

Wij brengen U
een ruime sortering

COSTUUMS
SPORTCOLBERTS
BLAZERS
PANTALONS
REGENJASSEN
JACKS
OVERHEMDEN
SPORTSHIRTS
PULLOVERS
TRUIEN
SJAALS
DASSEN
SOKKEN
enz. enz.

I
b&<&&6eV

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 « TEL:3136

BU feest of party,
LEFFERTS dranken erbfl!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR — TAXATEUR

AOENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthnisplein 3 Telef. 2129

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEEOKMANSTR.
TELEF. 4755

33

BURGERLIJKE STAND
Geboren (buiten de gemeente):
Yvonne, d. van J. A. Brakel en
J. M. Notterman. Nancy Joyce, d.

van E. R. A. P. Webber en W. G.
F. Hovinga. Albert Carel, z. van
J. S. F. Bosman en S. G. van der
Werff.

Ondertrouwd:
W. Kuijken en E. M. Slagveld.
Fr. J. Geusebroek en P.E.M.Twisk.
R. Westenberg en C. Wardenier.
H.Heierman en A.M.D.Engelkamp.
Bh. Brand en W. van Engelen.
B. M. Vooistra en C. H. Boon.

Gehuwd: L. W. J. de Pater en F. J.

Hooijberg. C. A. Forrer en Y. M.
Willemsen. J. W. van Kordelaar
en J. Gebe.

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Programma zaterdag 11 september:
N.Vennep adsp. a - T.Z.B, a 15 u
T.Z.B. adsp. b - B.S.M, c 15 u.

T.Z.B. pup. a - T.H.B. a 15 u.

Programma zondag 12 september:
D.S.K. - T.Z.B. 14.30 u.

T.Z.B. 2 - Zandvoortm. 5 12 u.

T.Z.B. 4 - T.Y.B.B. 8 12 u
-

.

Spaarnevogels 4 - T.Z.B. 5 12 u.

T.Z.B. jun. a - Concordia d 14.30 u

September is de vakantiemaand
Voor vele Zandvoortenaren.
Ga niet op reis zonder rookgerei
Wij zorgen daarvoor al sinds jaren!

SIGAKENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

FIAT FIAT
Verrassend nieuws!

Eerst werd de pr^js van de 1100

met ƒ300,— verlaagd.

En nu de 850 S Coach met f 250,—.

FIAT 1100 D Sedan / 5555,—

FIAT 850 S Coach / 4695,—

Spoedig verwacht 'de

850 S SPORTCOUPé ƒ 6660,—^ N.V. AUTOBEDRIJF

van yperen
ZANDVOORT

PARALLELWEG 34 - TEL. 2391

LS.

Mogen wij U wat vragen?

Maakt U wel eens een fikse strandwandeling?

En heeft U dan ook erg trek in koffie?

En houdt U ook van gebak?

En gaat U dan ook wel eens naar

RESTAURANT PATISSERIE

Mr»,

w#&^
Kerkstraat 15 - Zandvoort

Het gehele jaar geopend.

Dinsdags de gehele dag gesloten.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Bijzondere aanbiedingen:
geldig tot 1 oktober a.s.

12 flessen LANGUEDOC BOURGOGNE SUPé-
RIEUR van ƒ3,95, nu voor ƒ3,45 per 1/1 fles

(inclusief).

By aankoop van 2 flessen SHERRY „Fust 3"
.

a ƒ5,50 inclusief

een Sherry-glas gratis!

WIJNHANDEL-SLIJTERIJ

Haltestr. 50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Wegens vakantie
gesloten

van 12 tot en met 26 september

H. Lansdorp
KERKSTRAAT 33 TELEFOON 2359

Dat moet U niet doen!.
Door blijven tobben met uw wasproblemen.
Ook in uw gez n hoort een VELO-WASCOM-
BINATIE on alle wasmoeilijfeheden zijn opgelost.
Vraagt een gratis demonstratie bij U thuis.

VELO COMBI vanaf ƒ 498,—

Zeestraat 37 - Zandvoort - Telef. 4590

Gr. Markt, hk. Jansstr. Haarlem, Tel.02500-10117

Handel in

zand, zwarte grond
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS

MEST

Th. Loos
Van Lennepweg 38-3 Telef. 4996

Wegens vakantie
gesloten
van 13 t.m. 28 september.

Wjj zijn zaterdag 11 sept. om 5 uur gesloten!

Fa* J. v. Duivenboden
HALTESTRAAT 45

Straatmakersbedrijf
W. Schilpzand & Zn.

KANAALWEG 19 TELEF. 3879

Wij verzorgen

straat- en tegelwerk
ook reparaties.

Wq leveren alle soorten tegels.

Middenstandsexamen 1966
Donderdagavond 9 sept. j.I. begon de
nieuwe cursus. Opleiding in 10 maanden
6 lesavonden p.m., lesgeld f 20,— p.m.

V kunt zich hiervoor nog aanmelden!

Inlichtingen iedere donderdag om 7.30 uur jn de
Julianaschool, Brederodestr. 15, Zandvoort, of

telefonisch: N. J. Th. SCHMIDT,
telef. 02500-20820, b.g.g. 02500-14506

PUCH
SKYCROSS
GLOEDNIEUW

CROSSMACHINE VOOR SPORTRIJDERS:

PUCH SKYCROSS

Met machtige 3-versnellingsmotor, hifi tele*

scoopvorken, terreinbanden enz. Puck op gijn

best voor f 1010,—

9 modellen, 1 kwaliteit: /
Puch, dat «egt genoeg. Vanaf f 6^5,—. "

VERSTEEGE - Haltestraat 18 Telefoon 4499
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Langs de vloedlijn]

Er zijn critici die menen te

kunnen uitmaken wat goed en
wat slecht is, omdat zij hun
kindertrompeije voor de ba-
zuin der faam houden.

Schopenhaucr (1788-1860)

1965 bracht Zandvoort een ongezellig seizoen

**"* j „^
*

; '%-."9r *./:'

Grauwe, koude luch-

ten, wind en regen

en een verlaten

strand waren de

overheersende beel-

den van het thans

achter ons liggende

seizoen 1965. Een
beeld, waarvan bij-

gaande stemmings-
foto zulk een tref-

fende weergave biedt.

Zandvoort zet onder

lit verregende, mis-

troostige seizoen

gaarne een dikke

streep. Dit ondanks
het feit, dat uit fi-

nancieel oogpunt be-

zien het nog wel is

meegevallen.

Woensdag 1' september was het
zomerseizoen in Zandvoort officieel

ten einde. "In de vooroorlogse jaren
gingen op deze dag de luiken voor
de seizoenbedrgven, of werden de
etalages van de seizocnwinkels leeg
gehaald en met planken dichtge-

timmerd. Waar het op 31 augustus
nog gonsde van de drukte, had op
1 september de grote uittocht van
de badgasten plaats en keerde
Zandvoort plotseling van zomerse
drukte terug naar winterse rust.

Dat alles is nu verleden tijd. De
badplaats kent op 1 september geen
dichtgespijkerde winkels meer en
weinig gesloten seizoenbedrijven,

maar desondanks is er toch wel iets

van dit oude blijven hangen en is de
wisseling der seizoenen nog duide-
lijk merkbaar.
De badgasten zijn voor het groot-

ste deel vertrokken. De verhuur-
bordjes verdwenen en in de avond-
uren, die door hun kilheid de nade-
rende herfst reeds aankondigen,
liggen de straten leeg en verlaten,

hetgeen des te meer opvalt bij de
nog altijd brandende seizoenver-
lichting.

Ook op het strand is het leeg en
stil. De stoelen staan opeengepakt
en de bezoekers zijn te tellen.

Flarden van wolken hangen boven
een wit schuimende zee, die in het
licht van de steeds lager staande
zon een ongewoon boeiend schouw-
spel biedt en als 't ware verkondigt,
dat opnieuw een seizoen in Zand-
voorts historieboek werd bijge-

schreven.
Hoe is seizoen 1965 voor Zand-

voort geweest?
Het was zeker geen periode om

er enthousiast „over te zijn", want
het weer was op enkele weken
na, bijzonder slecht en werke-
lijke „topdagen" heeft de bad-
plaats dit jaar niet gekend. En

.WURF-PRAET"

WÜIATJM v.d. WURFF:
„'t Saizoen was ongezelligi
Laete wc d'r 'n gezellige

wunter van maoke!"

hoewel de Zandvoortse zakenlieden
over het algemeen niet mopperen
over de financiële zijde van seizoen
1965, is men het er toch algemeen
wèl over eens, dat seizoen 1965 on-
gezellig was, omdat door het aan-
houdende slechte weer de echte
vakantie-vreugde, die het kenmerk
is van een geslaagd seizoen, bijna
steeds ontbrak.

De gasten, — en hun aantal was
waarschijnlijk groter dan ooit te-

voren — liepen met lange gezichten
en mopperden, over het aanhoudende
slechte weer; " over „weggegooid
geld" en over hun kinderen, die ze
soms dagen achtereen in huis moes-
ten houden en zich tenslotte stier-

lijk gingen vervelen. Groot is dan
ook het aantal van degenen, die eer-
der naar huis terugkeerden dan zij

van plan waren. De bouwvakweken,
in andere jaren hoogtepunten bren-
gend in ihet hoogseizoen, werden
één aaneenschakeling van ver-
regende dagen,- waardoor het dag-
bezoek, dat anders in deze periode
het grootst is, van geen betekenis
werd. Daarbij .kwam nog, dat vrij-

wel geen enkel zonovergoten week-
einde werd geboekt, zodat ook in

dit opzicht van een totale mislukking
gesproken moet worden.

Naast al deze sombere geluiden
kan echter worden vastgesteld dat
het verregende seizoen 1965 voor de
Zandvoortse winkelstand niet onbe-
vredigend is geweest.

Er waren méér vaste badgasten
dan ooit en daarvan is in vele zaken
geprofiteerd, omdat men nu veel

uitgaf aan dingen van allerlei aarti,

om het thuis wat gezellig te maken.
De textielhandelaren, die hun bad-
goed niet kwijt raakten, kregen nu
een grotere omzet in warme kleding,

onder meer truien en vesten. Boek-
winkels, souvenir-winkels en siga-

renhandelaren, maakten zelfs beste

zaken, evenals de kruideniers, bak-
kers, slagers, groente- en zuivel-

handelaren, deze laatsten, omdat
aan het eten véél meer zorg werd
besteed.

Wanneer het weer nog enigszins

dragelijk was, zocht men het in het
dorpscentrum, waar café en restau-
rantbedrijven doorlopend flink be-
zet waren, om van de patates-frites

zaken en cafetaria's maar niet eens
te spreken. Daarom zult U in Zand-
voort in het dorpscentrum weinig
of niet over slechte verdiensten
horen klagen, maar .verheugd is

men toch allerminst, omdat seizoen

1965 zo bij uitstek een ongezellig

karakter 'kreeg. Het is nu eenmaal
zó, dat men liever verkoopt aan op-
gewekte mensen in een echte
vakantie-stemming dan aan hen, die

geheel begrijpelijk uit arren moede
hun vertier elders zoeken dan op
het strand.
Wat 'het strand betreft, hier lig-

gen de zaken vanzelfsprekend ge-
heel anders. Voor de Zandvoortse
strandpachters was seizoen 1965 Uit-

gesproken slecht en de verdiensten
lagen aanmerkelijk lager dan in sei-

zoen 1964, al mag daarbij niet wor-
den vergeten, dat 1964 een top-sei-

zoen braoht, dat eveneens uitzon-
derlijk was.

Van zeer goed naar zeer slecht

is echter wel een moeilijk te ver-
werken overgang en tóch is het
wonderlijke, dat men óók op hét
strand niet al te erg hoort klagen,
hoewel de Zandvoortse neringdoen-
den de naam hebben, al gauw tot

klagen geneigd te zijn. i

Men wees er ons op, dat er heel
wat veranderd is op het strand
vergeleken bij vroeger jaren. De
bedrijven zijn verwarmd, de con-
sumptie-atikelen aanzienlijk uitge-

breid, het aantal gasten neemt van
jaar op jaar toe, gasten, die wan-
neer de zon zich maar even laat

zien, tóch het strand opzoeken.
Bovendien hebben de zonnige Pink-
sterdagen en de beide eerste weken
van augustus nog veel goed ge-
maakt. Het allerslechtste op het

strand waren de badbedrijven eraan
toe, daar door de steeds lage tem-
peratuur van hel zeewater het aan-
tal baders en zwemmers aanzienlijk

minder was dan in andere jaren.

Pensions en hotels waren in de
top-maanden geheel bezet en ook de
particuliere verhuur bracht zeker
geen ongunstige resultaten.

Het is nu nog te vroeg, om de
totaalbalans van seizoen 1965 reeds

op te maken. Gehoopt werd aller-

wegen op een mooie september-
maand, doch ook hierin werd men
tot nu toe teleurgesteld en offi-

Btf feest of party,

LEFFERTS dranken erbö!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

HERVORMDE KERKDIENSTEN
IN ZANDVOORT-NOORTJ
De kerkeraad van de Hervormde

kerk te Zandvoort heeft zich in de
vergadering, die op donderdag 1G

september werd gehouden, beraden
over het houden van kerkdiensten

in Zandvoort-noord.
In principe werd daartoe reeds

vorig jaar besloten doch gelet op
de snelle groei van deze nieuwe
wijk, die in de nabije toekomst ten-
minste 5000 inwoners zal hebben,
zijn thans maatregelen op korte ter-

mijn noodzakelijk. De gedachten
gaan daarbij uit naar een nieuwe
Hervormde kerk in deze wijk,

waarvoor reeds grond werd gere-
serveerd, doch daar de hieraan ver-
bonden kosten voorlopig nog veel te

hoog zullen zijn, werd naar een tij-

delijke oplossing omgezien. Deze
lijkt thans te zijn gevonden,, omdat
toestemming werd verkregen van de
Stichting Christelijk Onderwijs te

Zandvoort om in de fraaie aula van
de Beatrixschool kerkdiensten te

gaan houden. Voorbereidende be-
sprekingen hierover wettigen de
hoop, dat men per 1 januari a.s.

hiermede zal kunnen aanvangen.
De nieuwe hulppredikant, Ds. P.

van der Vloed, die met hel Her-
vormde Iterkewerk in Zandvoort-n.
is belast, heeft zich tezamen met
Ds. C. de Ru spontaan achter de
plannen gesteld en beide predikan-
ten zijn de mening toegedaan, dat

alles in het werk dient te worden
gesteld om in deze wijk tot een ei-

gen Hervormde gemeente-opbouw te

komen.

cieel is seizoen 1965 in Zandvoort
ten einde, een seizoen, dat uitging
als een nachtkaars, toen 'reeds op 24
augustus opnieuw een slecht-weer-
periode inzette, waarna reeds heel
veel gasten verdwenen, een uittocht,

die zich de laatste augustusdagen
van dit jaar ten volle heeft voltooid.

Seizoen 1965 was voor Zandvoort
geen slecht, maar een ongezellig en
en vreemd seizoen, dat men maar
liever niet voor een tweede maal
wil meemaken. K.

Badkoid Het nieuwste hotel aan do kust

Boulevard Paujus Loot 1 - Tel. 4941

Iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond
in de BAR-DANCING vanaf 20.30 uur:

Soiume lxi&
Medewerking Ted Pov/der, Ton van Vliet en Tod van Dongen.

Maandag-, dinsdag,
woensdag en donderdag WIM BOS entertainer

De Recreatieclub „Zandvoort" speelt
in het Badhotel het „24 spel Delphi"

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1965

48 om. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,-r-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 189,— ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Wegens vakantie gesloten t.m. 18 september.

Ga over op aardgas-
centrale verwarming

.TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein Zandvoort

Dansen!
Vanaf heden vrijdag 17 sept.

gedurende de winterperiode
alleen vrijdag-, zaterdag- en

zondagavond
dezo maand het

Harland Quintet
Dans- en Showorkest

Dranken bestellen? OflAO
Brokmeier bellen! L\)\)L

's Maandags gesloten.

Auto huren

t ö|H per dag
Model '64, '65 en 1966

KILOMETERPRIJS 6 CENT
Bostel tijdig!

Onze wagens zyn
AU Risk verzekerd.

DE SCHELP
TEL. 4781

'TT Wint toch ook rekenen en
vergelijken !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en gehaald bij

CHEIVI. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2G53

Ook voor stoppase

r n
HOTEL 80UWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand sept.

iedere avond 8.30 uur

Het Italiaanse orkest

Quartetto Salerni

*
In ons internationale cabaret-
cn variété-programma o.a.:

Vrijdagavond 17 sept. cabaret
wegens congres gesloten.

Zaterdag 18 september laatste

optreden

Moretti and Partner
Illusionisten

Vanaf zondag 19 t.m. 23 sept.:

Duo Sadony
Pools danspaar.

Van 17 t.m. 23 sept.:

Jacqueline en
Eddy Schuyer

Illusionisten

r~

v»

l J

Er waait een frisse wind
door de nieuwste haar-

modelu'n.

DAMESKAPSALON

«tfe&Hne»
Haltestraat 63 - Telef. 2214

VOOR

TAPIFE.EX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

V-
heren haar-

verzorger

tahwi JgcHo

iaooniehulastraat 24 - Tel. 3874

\KRQCHm



Ford
Consul

rsair

Het Engelse

raspaardje

Autobedrijven RINKO
Oranjestraat 2-12 Tel. 2424 cförëT)

Dit uitknippen!

VAK
Wettelijke

ANTSE SLUITING
ZANDVOORTSE

SLAGERS
Gesloten van 19 sept. t.m. 2 okt. '65

J. SPIERS, HALTESTRAAT 20

GEBRS. KREIJGER, STATIONSSTRAAT 12

A. J. VREEBURG, HALTESTRAAT 54

C. VAN ELDIK, HALTESTRAAT 12

WORDT SLANK en
BLIJFT SLANK met

SIKS-KOEKJES
Verkrijgbaar in drie smaken.
Succes verzekerd.

Drogisterij-Parfumerie

touwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Bij feestklanken:
LEFFEKTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

'n Morgenstond met pret,

vanuit EEN GOED BED!

J. van den Bos
woninginrichting

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrfce.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telèf. 4823

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

Zo juist weer ontvangen:

kleine groene
flesjes v.a. 85 et.

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTHA,tT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

Zandvoort
Zandvoort zal binnen af-

zienbare tijd, — wanneer
bij de bouw geen tegen-
slag wordt ondervonden —
aan het einde van 1967 een
verpleeghuis ryker worden
voor langdurig zieken eii

gehandicapten, dat een
unicum zal gaan worden in

ons land en op dit gebied
nationaal en internatio-
naal een grote beziens-
waardigheid. De stichting

„Nieuw Unicum" te Heem-
stede, aldaar gevestigd aan ^M
de Herenweg No 215, Iaat #MÊ
dit reactiverings- en ver- \M
pleeghuis bouwen.

Donderdag 9 september
gaf men daarover een
persconferentie, die onder
leiding stond van de voor-
zitter van de stichting, ons
raadslid de heer W.J. Zoet.

Het plan werd ontworpen
door architect A. van An-
cum te Bussum. Dit plan
is geheel gereed en een voorschot
op de garantieverklaring van
ƒ 250.000,— is verleend, hetgeen be-
tekent dat op vrij korte termijn
gerekend mag worden op een garan-
tie van het Rijk van 5 tot 7 miljoen
gulden. Men verwacht dat half 1966

de bouwvergunning zal worden ver-
strekt, waarna met de bouw van
het complex direct zal worden aan-
gevangen, dat zal worden uitge-

voerd in stervorm volgens de
maquette, waarvan wij U hierbij

een toto tonen. Het wordt gebouwd
in de duinen nabij de voormalige
manége, op een tien hectare groot
terrein tussen de Zandvoortselaan
en het Boogkanaal. Op die rustige

plaats, temidden van een fraaie

natuur, zal het hier een ideale

plaats verkrijgen. Een gedeelte van
dit duinterrcin zal worden afgevlakt
en uitgegraven, waardoor het com-
plex in de diepte en dus beschut
zal komen te liggen.

Wij schreven reeds eerder over de
voortreffelijke wijze, waarop thans
dit zeer moeilijke werk in het tehuis

aan de Herenweg wordt, uitgevoerd.

In Zandvoort zal het worden ver-

volmaakt en aanzienlijk worden
uitgebreid. De architect is namelijk
uitgegaan van de gedachte dat deze
zwaar gehandicapten niet geleefd

moeten worden, doch moeten leven
zoveel mogelijk als elk normaal
mens en daarom heeft hij bij zijn

ontwerp de volle aandacht gelegd
op het privé-leven van de ver-
pleegden en krijgt het complex méér
het aanzien van een modern hotel

of motel dan van een verpleeghuis.

Er zijn 128 woonruimten, met een
oppervlakte van 3x5 meter, die elk

oen eigen voordeur en achterdeur
hebben, een ruimte, die de bewoner
als zijn eigendom mag beschouwen.
Men mag er geheel vrij bezoek ont-

vangen en is er „eigen baas".
Deze „eigen -woninkjes" zijn'traps-

gewijze gebouwd en worden, waar
dit nodig is voorzien van deuren,
die automatisch kunnen worden
geopend.
Een ruimte werd uitgespaard in

de tussenwanden van al deze wo-
ninkjes, waardoor men dus in de
ernaast gelegen woning zou kunnen
komen. In deze ruimten zullen ech-
ler kasten worden geplaatst, tenzij

twee of drie personen samen willen
wonen of hun bedden in één woon-
ruimte willen neerzetten, om de an-
dere woning(en) als leefruimte te
benutten. Men denkt hierbij aan het
wonen in een grotere woning, of
eventueel een zaaltje. In zulke ge-
vallen zullen de kasten in de in

het midden gelegen woningen niet

worden aangebracht, doch zal men
van binnen uit van het ene huis in
het andere kunnen komen.

In elke uitloper van het slervor-
mige complex zullen 32 woningen
worden gebouwd, met aansluitend
een spoelkeuken, enige accomodatie
voor verplegend personeel en een
zaal voor 30 personen. Er komen
dus totaal vier eetzalen, waarbij
echter de gelegenheid bestaat, ook
apart op de eigen kamer te eten.
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SpodcUz'öJóofipeeshuis
voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

Ook Uw kapper wil graag
met vakantie!

Daarom delen wy U mede, dat onze herensalon
en ook onze damessalon GESLOTEN ZIJN
van 12 t.m. 27 september a.s.

Alles voor de school
Grote sortering SCHOOL-AGENDA's, o.a. Ryam;
Kaftpapier - Schriften, Ballpoints, Vulpennen,

tekenpapier enz. enz.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Tclef. 4381 - Zandvoort

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens ztfn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

DINSDAG 21 SEPTEMBER. Vertrek 9 uur

Met REISBUREAU KERKMAN

Naar de opening
der

Staten Generaal
te Den Haag. Prijs ƒ 5,— per persoon.

BESPREEKT TIJDIG!
P. Kerkman, Kostverlorenstraal 1, Telef. 3399.

Taxi 2600, Grote Krocht 18, Telef. 2600.

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wy rjjden elke dag: in Zandvoort.

Alles wordt gehaald 1

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPJL.EIN 18

Straatmakersbedrijf
W. Schilpzand & Zn*

KANAALWEG 19 - TELEF. 3879

Wij verzorgen

straat- en tegelwerk
ook reparaties.

Wtf leveren alle soorten tegels.

SF*

r
**'«$ ^ïï$^*W,

\.* **.

Het centrum van de ster wordt
gevoimd door een soort dorpsplein,
waarover een glazen koepel wordt
gebouwd. In dit centrum komt de
centrale keuken en een buffet. Er
vlak bij komen tafeltjes en stoelen

te staan, waaraan ook kan worden
gegeten, (eventueel met gasten) en
waar tegen betaling gekozen kan
worden uit enkele menu's.

Men stelt zich dit centrum voor
als 'het centrale punt van samen-
komst voor de meeste bewoners.
Daarom zal het extra gezellig wor-
den gemaakt met planten en bloe-
men en een accomodatie, die het
geven van toneelvoorstellingen en
allerhande feestelijke avonden mo-
gelijk maakt.

Vanzelfsprekend wordt ook aan
de verpleeg-afdeling alle aandacht
besteed. In de reactiverings-afdeling
waar de patiënten met eindeloos
geduld worden getraind in aller-

hande volwaardige werkzaamheden,
vindt men zalen voor hydrothera-
pic, heilgymnastiek, massage en een
grote oefenzaal. Om te leren lopen
vindt men er ook kleine weggetjes,
sommige met zand, andere met gro-

tere en kleine stukken steen en
grint, alsmede een sportveld, een
medisch centrum en een apart ge-
legen zusterhuis dat 48 kamers heeft
en een prachtig uitzicht biedt op
de duinen.
Een afdeling arbeids-therapie en

een werkruimte voor 90 personen is

zeker niet de onbelangrijkste afde-
ling in dit prachtige en unieke
tehuis. Plannen zijn er tenslotte

voor de bouw van kleine bunga-
lows, bestemd voor gezinnen met
gehandicapte ouders, alsmede logeer-
ruimten, waar gehandicapte man-
nen of vrouwen uit een gezin voor
onbepaalde tijd kunnen logeren,
doch waar ook familie van inwo-
nenden tijdelijk logies kan vinden.
Ter oriëntatie van bijgaande foto

zij nog vermeld, dat de donkere
vlekken op de uitlopers van de ster
de eetzalen zijn, aan de achterzijde
zijn de reactiverings-afdelingen. In
het midden het centrum met de
centrale keuken. Wanneer straks dit

prachtige bouwwerk zal zijn ge-
realiseerd, zal Zandvoort daarmee
een modern reactiverings- en ver-
pleeghuis rijker zijn, dat zijns ge-
lijke niet heeft. K.

Najaarsvergadering Z.R.B.
In het Gemeenschapshuis kwam

de Zandvoortse reddingsbrigade
dinsdagavond bijeen voor het hou-
den van de najaarsvergadering,
welke onder leiding stond van de
voorzitter, de heer J. G. Bisenberger
Deze verwelkomde de aanwezi-

gen, in 't bijzonder de bonds-assis-
tent, de heer H. Vos, die hii compli-
menteerde met zijn tienjarig bonds-
lidmaatschap. Aan diens echtgenote
schonk hij daarna een bloemstukje.
Vervolgens wees spreker op _de

slechte financiële toestand van 'de

vereniging. Door het slechte weer
kon slechts één strandcollecte wor-
den gehouden, terwijl er toestem-
ming was verkregen voor drie. Hier-
door derfde men een bedrag dat
tussen de duizend en vijftienhonderd

gulden wordt geraamd, hetgeen tot

gevolg zal hebben, dat diverse voor-
genomen plannen voor uitbreiding

en verbetering van het materiaal,

niet zullen kunnen worden uitge-

voerd.
De secretaris, de heer F. Dukkers

gaf vervolgens een overzicht van de
verrichtingen van de strandwacht
in het afgelopen seizoen. Hieruit

bleek, dat men assistentie verleende

bij het bergen van vier verdronken
mensen, waarvan er één verdronk
op Noordwijks gebied. Voorts wer-
den dertien mensen uit zee gered,

waarvan vijf door de strandpolitie.

In zeven gevallen werd hulp ver-

leend bij ongevallen, en vermissin-

gen, terwijl er acht maal moest wor-
den uitgerukt op loos alarm. De
reddmgspost „Zuid" kreeg 55 EHBO
gevallen te behandelen, post ,Noord'

21. Ook dit jaar viel de samenwer-
king mot de strandpolitie zeer te

loven.
Rapport zal moeten worden uitge-

bracht aan het Strandschap Zand-
voort. Hierin zal ondermeer worden
verzocht het aanbrengen van een
zgn. ,,pijlbord" op de politiepost van
het tentenkamp en een strookje vrij

strand vóór de reddingsposten in

noord en zuid door een verbod om
aldaar tentjes of windschermen te

plaatsen.
Tenslotte zal worden gevraagd,

nog meer te gaan doen om de er-

gerlijke strandbevuiling tegen te

gaan, een euvel, dat van jaar op
jaar lijkt toe te nemen, terwijl erop
gewezen zal worden, dat dit jaar

slechts in een tweetal gevallen
zwemmers lichamelijk letsel oplie-

pen door langsvarende snelboten,
waaruit kon worden vastgesteld, dat
deze gevaarlijke sport voor de ba-
ders en zwemmers dit jaar aanzien-
lijk minder werd beoefend dan vo-
rig jaar, waarbij men zich echter

wel afvroeg, of dit mogelijk een ge-

TENNISTOERNOOI POLITIE
SPORTVERENIGING
Maandag 6 en dinsdag 7 september

j.1. organiseerde de Zandvoortse po-
litie sportvereniging op de banen
van de tennisclub „Zandvoort" voor
de tweede maal een politie-tennis-

toernooi, waaraan door achttien spe-

lers uit het gehele land werd deel-
genomen. Voor de Z.P.S.V. kwamen
uit de heren Glasbergen, Methorst
en Pols. In het sterk bezette toer-

nooi kwam de heer Glasbergen tot

een eervolle vierde plaats. De heer
Methorst werd winnaar van de ver-
liezersronde door de toernooiwin-
naar van het vorig jaar te verslaan.

De burgemeester van Zandvoort, Mr
H. M. van Fenema had voor dit

toernooi een wisselbeker beschik-
baar gesteld. De voorzitter van de
Nederlandse Politie sportbond reikte
in het clubhuis van de tennisclub
do prijzen uit en deelde mede dat
er plannen in voorbereiding zijn om
aan dit toernooi een nationaal kam-
pioenschap te verbinden.

volg kon zijn geweest van het voort-
durende slechte weer en een meest-
al voor snelboten onbevaarbare zee.

De vergadering droeg na de pauze
een huishoudelijk karakter en stond
toen onder leiding van de waarne-
mend voorzitter, dokter J. F. Zwer-
ver, waarbij uitsluitend interne vér-
enigings-aangelegenheden aan de
orde kwamen.

HOND OORZAAK VAN ONGEVAL
Hoe gevaarlijk het is, honden_los

te laten lopen, óók in de duinen,
bleek zondagmiddag j.1. weer op het
rijwielpad naar Noordwijk toen om-
streeks 14.15 uur de 56 jarige A.J.

J.v.d.B., houder van een kampeer
terrein in Noordwijk met zijn brom-
fiets, waarop als duo passagiere zijn

echtgenote gezeten was, ten val
kwam, toen plotseling een hond de
weg overstak, die hij niet meer kon
ontwijken.
Met ernstige ontvellingen aan ge-

laat ei benen moesten beiden per
ambulance naar het St. Elizabeths
Gasthuis in Haarlem worden over-
gebracht.

TANTE TONIA VERTELT
Tante Tonia uit het Gemeentelijk

Verzorgingshuis, die in november
a.s. negentig jaar wordt, zond ons
haar indrukken over de tocht met
de Zandvoortse bejaarden op 8 sep-
tember j.1. die zij geheel meemaak-
te. Wij plaatsen deze traditiegetrouw
weer gaarne en stipten uit haar
(ditmaal wat schaarse aantekenin-
gen) - hoe kan dat ook anders op
zó 'n Ieefijd, - het volgende aan:
Zandvoort aan Zee, 8 september

1965 ,woensdag.
Zeer geacht bestuur van de ouden

van dagen, 's Morgens om half ne-
gen, uur vertrek vanaf het Gasthuis-
plein, Kleine Krocht, Grote Krocht,
Dr. Gerkestraat, Huis in de Duinen,
Zandvoortselaan, met 250 oude men-
sen. Maar eerst het Bestuur harte-
lijk gefeliciteerd met uw jubel veer-
tig jarig jaar. Burgemeester van
Fenema en mevrouw gingen met de
oude mensen mee, over Heemstede.
Wo kregen allemaal een bloem op
onze borst. Over Hoofddorp en Aals-
meer, daar was de bloemenveiling.
Langs de Loosdrechtse bosjes en
Hilversum naar Amersfoort, naar
het dierenpark. Nu gaan wij eerst

koffiedrinken, tweemaal met sprits-

koeken. Dat was erg lekker, want
we hadden er wel zin in. Toen de
prachtige bossen door, het is hier
prachtig! Wat is het bos fijn met
al die koebeesten in de wei en scha-
pen en varkens. Nu zijn wij op de
Veluwe. De hei is al paars en erg
mooi. Nu gaan wij eerst brood eten.

Het is hier heerlijk en het brood
met de koffie is ook erg lekker. Het
is alles schitterend mooi, óók in het
bos. Het brood met toebehoren en
met krentenbrood was heerlijk.

Nu gaan wij terug over de Rijks-
weg Amsterdam-Utrecht. Dat was
erg druk maar wel mooi. Veel zin-

gen in de bus en dan kregen we
weer een snoepje.
Toen hebben we 'heerlijk gegeten in
het Badhotel, soep met aardappe-
len en vlees en boontjes en pudding.
Het was allemaal even lekker klaar-
gemaakt in het Badhotel. Burge-
meester van Fenema was er ook bij

met zijn lieve vrouwtje en de bur-
gemeester sprak erg mooi, ook me-
neer Hildering en Kees Kerkman
kreeg een prachtig horloge en wij
een mooie foto van onze lieve Ko-
ningin. Het was een prachtige dag.
Dank U wel bestuur van de Zand-
voortse bejaarden en chauffeurs, die
ons zo mooi gereden hebben en
Kees Kerkman en Piet Kerkman en
allemaal de hartelijke groeten van

Tante Tonia

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 10 uur en 19 uur:
Ds. C. W. de Bruijne van Waarder

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: G. Snijders,

pred. te Haarlem.
19 uur: Ds. C. de Ru. Dienst bij de
aanvang van het jeugdwerk.
Jeugdkapel: Bezoek aan Jeugddienst
in de kerk.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

10.30 uur:
Ds. J. Heidinga, Ned. Herv. Haarlem
19.30 uur: Huis in de duinen:

Ds. L. G. Ch. Grabandt, Ev. L.
Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30

(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
Avondmis. In de week 7, 7.45 en 9 u.

Bijkerk Linnaeusstraat. H.H. Mis-
sen op zondag 8.30 en 11 uur.
In de week 8 uur.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wimelminakleuterschool, Lijsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe- '

lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, belde op adres
Willem Draijerstraat 5.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. n.m. 3 uur samenkomst
in huize „Pnièl", Zuiderstraat 3.

Spr. H. Veldkamp, evang., den Haag

Ruilbeurs
Aanvang woensdagavond 7

uur in het Herv. Jeugdhuis.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten



RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio
Technisch Bureau KEUR

PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40%> red.

Bij contract belangr. kort.

Zr. A. M. Stiphout

Afwezig
van 20 sept. tot 2 oktober.

Waarn.: Zr. A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, Tel. 2791

J. P. Westerman
Specialist kleine huisdieren

Bloemendaal

houdt voorlopig
geen spreekuur
in Zandvoort.

Spreekuren Bloemendaal
dagelijks van 13.30 - ,14.30

en van 19-19.30 ,uur
(behalve donderdags en
's zaterdags) en volgens

afspraak.

Tel. opgave voor consulten
uitsluitend 02500 - 51555.

'R£HK£RS*

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 19S4 en 1965.

Opeis Kapitan - Rckord
Kidett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

TE KOOP: Schotse Colly
(Lassie) met stamboom.
Dorpsplein 3, Zandvoort,
Telef. 4662.

WIE HEEFT schotten of

uitneembaar schuurtje te

koop. Br. no. 16-9 bureau
van dit blad.

AANGEB. i.g.st. GASFOK-
NUIS „Holler", ook gesch.

v. aardgas, v. Lennepweg
79rood.

TE KOOP: in staat van
nieuw' (ƒ 165,-) ' BUTAAN-'
KACHEL, uitstekend ge-
schikt voor bijverwarming.
Spotprijs ƒ 75,- compleet.
Tel. 2851.

Een bordje levensgevaarlijk
Stond dat maar op uw
oude versleten wasmachine
Dan belde U vandaag nog
om zo'n solide VELO was-
combinatie. Wacht toch
niet langer. En betaling
in overleg. Reeds vanaf
ƒ 498,— is uw leven veilig

gesteld.

VELO - Zeestraat 27
Zandvoort - Tel. 4590

VELO - Grote Markt, hoek
Jansslr., Haarlem, tel.10117

GEVRAAGD: WERKSTER
voor Restaurant Karmel,
Haltestraat 75, Telef. 2908

RIJWIELEN
BROMFIETSEN
KINDERFIETSEN

DRIEWIELERS
AUTOPEDS

:

ONDERDELEN!

Versteeqe
HflLTESTRflHT 18

TEL: 4433 • ZANDVOORT

Algemene

Bank Nederland
(Nederlandsche Handel-MaatschappIJ — De Twentsche Bank)

KANTOOR ZANDVOORT

vraagt

jonge employé's
(mnl. en vrl.)

met tenminste diploma Ulo.

Geboden wordt een afwisselende en

verantwoordelijke werkkring, goed salaris,

tantième, studiekostenvergoeding,

huwelijksspaarregeling, goede sociale

voorzieningen.

Sollicitaties te richten aan de Directie van het

kantoor, Grote Krocht 12-14, Zandvoort.

Persoonlijk bezoek is mogelijk van maandag

t/m vrijdag van 9 tot 16 uur.

GEVRAAGD: GARAGE
TE HUUR, zo spoedig mo-
gelijk. Br. no. 17-9 bureau
van dit blad .

VERLOFGANGER
vraagt een GEM. HUIS m.
3 slaapk. plus douchecel
en centr. verw. v.a. novem-
ber tot februari a.s. Br.
no. 18-9 bureau v.d. blad.

VOCR T.V. en
T.V. ANTENNES
met garantie
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

Wij SIOFFEREN uw meu-
belen vakkundig, geen fa-
briekswerk.
Woninginrichting H E E -

MEIJER, Van Ostade-
straat 7, telef. 3116, Am-
sterdam, tel. (020) 82242.

ALBERT HEIJN N.V.
vraagt voor haar zelf-

bcdieningsfiliaal in Zand-
voort:

CASSIERE en

LEERLING-CASSIERE
MEDEWERKER 'voor de'

kruidenierswaren-
afdeling.

Inlichtingen over salaris en
arbeidsvoorwaarden wor-
den U gaarne verstrekt
door de heer Th. Linne-
kamp, bedrijfsleider van
ons filiaal Kerkstraat 30,

tel. 2162.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Dra«erstr. 12, Tel. 3751

Mevr. Vogt, Haarlemmer-
straat 5, telef. 5036, vraagt

WERKSTER
v. 2 ochtenden per weck.

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

nujn leer; te aanvaarden.
(Evt. gedeelte). Makelaars-
kantoor „SLEtjrELHOF",
Zandvoorterweg 67, Aer-
denhout, Tel. 02500 - 43647
of 84048.

HOORNBLAZERS(STERS)
GEVRAAGD (bov. 14 jr.)

of jongens of meisjes die

hiervoor opgeleid willen
worden. Aanmelden op de
repetitie-avond donderdag
van 7 uur n.m. af: Hannie
Schaftschool.

WIE HEEFT vrije tijd en
wil bij ons in Zandvoort
van tijd tot

(

tijd een adres-
seersystcem bijhouden? Br.

no. 15-9 bureau v.d. blad.

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

TE KOOP: PLYMOUTH
Belvedère 1961, (eventueel
financiering). Tel. 02500 -

21104.

VOOR EEN GOEDE

TELEVISIE

RADIO
BANDRECORDER
PLATENSPELER

of GRAMMOFOONPLATEN

DISCOTARIA
„De zaak waar muziek in zit!"

THORBECKESTRAAT 15

Uitgaande van de Zandvoortse Kruisverenigin-
gen wordt aanvangende woensdag 3 november
1965 georganiseerd een:

cursus Ideuterverzorging
Deze cursus omvat 7 achtereenvolgende woens-
dagen en wordt gegeven in het Gemeenschaps-
huis. Aanvang 8 uur n.m., duur ± l>/« uur.
Kosten 'ƒ5,00 voor de gehele cursus.

Aanmelden bij de besturen en wijkverpleegsters
van de kruisverenigingen of wel op de zittings-

uren van zuigelingen- en kleuterzorg in het
Consultatiebureau.

DIRK VAN DEN BROEK'S SUPERMARKT
Zandvoort

heeft in de afd. groenten en fruit

plaats voor

flinke jongeman
Leeftijd 18 jaar of ouder, die na ge-
bleken geschiktheid deze afdeling
zelfstandig kan beheren.

Goede mogelijkheden voor serieuze gegadigde.
Soll. schriftelijk of mondeling aan ons adres
Kerkstraat 19, telef. 3643.

Erkende Avondopleiding off. diploma's

radiomonteur- elektronicus enz.
Inlichtingen: Technisch Instituut E.R.O.
Coornhertstraat 20, Haarlem, Telef. 17838

N.V. PHOENIX PLASTICS - Halfweg
Haarlemmerstraatweg 73
nabij bushalte Vinkebrug (lijn 80)

vraagt geschoolde
en ongeschoolde
werkkrachten
voor het bedienen van
plastic-blaasmachines.

5-daagse werkweek met twee ploegendienst.

Aanmelding dagelijks van 7-17 uur
of na telef. afspraak 02907 - 4341

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

ANNORACKS
Dikke warmgevoerde windjacks

ANNORACKS voor
jongens en meisjes

Dubbel nylon, doorge-
stikt, met vaste capu-
chon en ritssluiting

blauw/blauw en blauw/
rood

4 tot 8 jaar ƒ 24,75
10 tot 12 jaar ƒ 26,75

14 lot 16 jaar ƒ 29,75

DAMES ANNORACKS
Doorgestikte nylon,
keerbaar togen .regen
en winterkoude.
Uni modekleuren.
Maten 36 tol 48 / 36,75

DAMES ANNORACKS
Bont zwart/wit m.kraag
en weggeborgen capu-
chon. Maten 38, 40 en
42 ƒ 34,75

HEREN ANNORACKS
Keerbaar en doorge-
slikt, gebreide kraag,
lange ritssluiting, losse
capuchon, blauw en
zwart.
malen 46, 48, 50 en 52

ƒ45,75

HEREN ANNORACKS
Lang ruim model, zak-
ken met ritssluiting, ca-
puchon en ceintuur,

maat 54 ƒ49,75
maat 56 ƒ53,75

HEREN ANNORACKS
Gebreide kraag, 5 zak-
ken en capuchon met
ritssluiting. Ruim, roy-
aal model. Zwart, blauw
of groen.
Maten 46 tol 54 ƒ53,75

Kerkplein 8 in Zandvoort - Tel. 3430

WEET JE 't AL?
De nieuwe oogst

BLOEMBOLLEN
voor huis en tuincultuur

is ook alweer verkrijgbaar bij

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten 1

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor tTvv BRUDJS- en GRAFWERK.
Bediening, prys en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheidt Ziet onze etalage!

VAMOR Rijschool

Brederodestraat 66 - Telef. 4419

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Scbelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BGCAL-BECKEES - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

de

BEZOEKT

Automaten
speelzaal
Kerkstraat

Alle dagen geopend

Gezelligheid I Sfeer!

De nieuwste speel-automaten

Bijzondere aanbiedingen:
geldig tot 1 oktober a.s.

12 flessen LANGUEDOC BOURGOGNE SUP6-
RIEUR van ƒ3,95, nu voor ƒ3,45 per 1/1 fles

(inclusief).

By aankoop van 2 flessen SHERRY „Fust 3"

a ƒ5,50 inclusief

een Sherry-glas gratis!

WIJNHANDEL-SLIJTERIJ

Haltestr. 50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

EERSTE ZANDVOORTSE
Sport- en Judoschoo!

ONZE JUDO, JIU-.1ITSU EN ANDERE
SPORTLESSEN ZIJN WEER BEGONNEN!

Aanmeldingen kunnen dagcli)ks geschieden
aan de Sportschool: Ziudor&ü'iiul of tele-

fonisch 3965.

OVERZICHT LESROOSTER ZANDVOORT:
Dinsdagavond:

7 uur: judoclub voor horen;
8 uur: jiu jilsu-karato v.a. 15 jaar;
9 uur: damesclub gymnastiek.

Woensdagmiddag:
1 uur: jeugdjudo, 6-7 jaar;
2 uur: jeugdjudo, 8-9 iaar;
3 uur: jeugdjudo, 10-11 jaar.

Donderdagmiddag:
4 uur: klculcrtymn. en judo, 5-G jaar;
5 uur: jeugdjudo, 9-12 jaar.

Donderdagavond:
7 uur: mcisjesjudo vanaf 14 jaar;
8 uur: damesclub gymnastiek;
9 uur: damesclub gymnastiek.

Vrijdagmiddag:
4 uur: meisicsclub vanaf 8 jaar;
5 uur: jcugdjudocHtb, 13-15 jaar.

Vrijdagavond
7 uur: jeugdjudo (blauwe- en bruine banden);
8 uur: judo senioren, v.a. 1G iaar;
9 uur: judo of boksen.

Zaterdagmiddag:

JJMl uur: jeugdjudo, 6-7 iaar;
2 uur: jeugdjudo 8-9 jaar;
3 uur: training jeugd.

Zondagmorgen:
10.30 uur: training senioren.

Handel an



Het bloed kruipt,
waar 't niet gaan kan

Toen oud burgemeester ' H. van
Alphen in februari 1948 werd opge-
volgd door Mr. H. M. van Fenema,
vertrok hij kort daarna naar Ber-
gen, waar hij tot eind augustus j.1.

bleef wonen. Af en toe zag men de
heer van Alphen nog wel eens in
Zandvoort, onder meer ook bij of-
ficiële' gebeurtenissen.
Maar de gemeente, waaraan hij

vele jaren met zulke nauwe banden
verbonden was, kon hij toch niet
vergeten. Begin september j.1. heeft
onze oud-burgemeester Bergen weer
verlaten en zijn intrek genomen in
de A. G. Bodaan-stichting te Bent-
veld. Regelmatig ziet men hem nu
weer in de Zandvoortse contreien.
Het bloed blijkt ook bij hem te krui-
pen, waar het niet gaan kan. On-
danks zijn 85 jarige leeftijd is zijn
gang nog altijd fier en rechtop, zo-
als we dat altijd van hem gewend
zijn geweest en zijn vitaliteit wekt
op deze hoge leeftijd toch. wel de
grootste bewondering.
Van harte wensen wij onze oud-

burgmeester nog vele gelukkige ja-
ren in de gemeente, die hij zo lang
als eerste burger heeft gediend. On-
willekeurig dacht ik er daarbij aan
dat hij met ere in aanmerking zou
komen voor de jaarlijkse uitgaans-
dag door het bejaardencomité
„Zandvoort" georganiseerd. Wellicht
komt dat nog eens. Hij zou er stel-

lig vele oude bekenden ontmoeten.

Rit met antieke auto's
A.s. zondag zal voor de tiende

maal sinds 1956 de PAC-traditierit
voor antieke auto's worden gereden.
Het kleurrijke, feestelijke gebeuren
zal ook nu weer zeer vele bezoekers
trekken, temeer, omdat voor deze
tweede lustrum-rit verschillende at-
tracties zullen worden ingevoegd.
Een aantal buiten- en binnenland-

se antieke automobielen, groter dan
ooit te voren, zijn reeds ingeschre-
ven. Vrijdagmiddag 17 september
üfomen de deelnemers aan bij het
RAI-gebouw in Amsterdam, zater-
dagmorgen om half tien wordt ver-
trokken naar Amstelveen, waar op
Plein 1560 voor de burgemeester
wordt gedefileerd. Daarna rijden de
wagens naar het IBM-gebouw in
Uithoorn en vervolgens naar paleis
Soestdijk, waar om 3 uur een défilé
voor Z.K.H. Prins Bernhard zal
worden gehouden. Het eindpunt van
die dag is Utrecht.
Zondagmorgen om tien uur wordt

dan gestart voor de officiële tradi-
tierit naar Zandvoort langs een wat
gewijzigde route, n.1. via Kasteel
Nijenrode, Breukelen, Vreeland en
Aalsmeer naar Groenendaal in
Heemstede. Daar wordt de lunch
gebruikt, waarna omstreeks half
twee de tocht naar Zandvoort wordt
voortgezet, waar op het circuit klas-
sementsproeven zullen worden ge-
houden, in de pauze van
deze proeven wordt een op James
Bond afgestemd spel opgevoerd.
De eerste wagens kunnen dus

even na twee uur op het circuit

worden verwacht. Moge fraai en
zonnig weer de deelnemers verge-
zellen. Dan zal eerst waarlijk deze
middag op het Zandvoortse circuit

een kleurig en fleurig schouwspel
bieden en een ware feestmiddag
worden. K.

Niet meer op straat zitten
Aan het begin van -dit jaar werd

in het 'kader van de restauratie van
de Hervormde kerk ook de rondom
het kerkgebouw gelegen tuin opge-
knapt. Het oude roestige hek ver-
dween en er kwam een laag muur-
tje, waarvoor enkele rustbanken
werden geplaatst. Reeds kort na de
voltooiing werd dit nieuwe punt
als pleisterplaats gekozen voor
groepen jongelui, die in het afge-
lopen seizoen van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat het muurtje als

zitplaats gebruikten en de banken als

rustpunt voor de benen, of in de
meest achterloze houdingen vóór de
kerkmuur op het troittoir lagen,
waarbij men zich niet ontzag de
openbare straat te gebruiken als ter-

rein voor voortdurende „vrijerijtjes"

eern en ander tot grote ergenis van
de vele gasten en inwoners die op
dit drukke punt passeren. Ook de
winkelportieken in de omgeving,
vooral in de Kerkstraat werden voor
dit doel uitverkoren, waarbij zich

vooral in de avonduren meermalen
voorvallen voordeden, die zich ze-

ker op de grens bewogen van aan-
tasting van de openbare orde en
eerbaarheid. Men struikelde soms
over de benen van jongelui, die
- liggend in de portieken - tot ver
op het trottoir uitstaken en wie er

iets van durfde zeggen, kreeg woor-
den te horen die maar beter niet

EERSTE PRIJS IN
AIRBORNE MARS .

Een groep van de Zandvoortse
Reserve-gemeentepolitie aangevuld
met enkele leden van de beroeps-

politie, hebben zaterdag j.1. deelge-

nomen aan dé 19de Airborne-mars,
die in Oostérbeek werd gehouden
en waaraan ruim 25.000 wandelaars
deelnamen. De Zandvoortse politie

kwam hier uit met een der

grootste groepen, n.1. met 30 man.
Als een der eerste werd men gestart

en -tot grote vreugde van allen werd
na afloop van de mars bekend ge-

maakt dat de Zandvoortse politie

opnieuw de eerste prijs van de po-

litiegroepen had gewonnen ondanks
hevige concurrentie van de Rijks,

gemeente en reserye-politie en
leerlingen van de politie-scholen.

De grote wisselbeker werd opnieuw
voor een jaar het eigendom van de
Zandvoortse reserve-politie, nadat
men deze in 1963 voor de eerste

maal had gewonnen. De leiding van
de mars berustte ook nu weer bij

de adjudant van de Zandvoortse re-

servë^gelneentepolitie, de heer M.
J. Methorst. De korpschef van Zand-
voort, de heer J. D. van Maris en
adjudant H. Sandbergen maakten
- evenals de echtgenoten van de
Zandvoortse deelnemers deze mars-
dag mee. In de loop van deze week
zal een gezellige avond Worden ge-
organiseerd om het behaalde fraaie

resultaat te vieren.
Als merkwaardige bijzonderheid

kan tenslotte nog worden gemeld
dat de heer M. J. Methorst veel last

had van een stijve nek, zodat het
de grote vraag was, of hij zich met
de leiding kon belasten. Indien dit

niet mogelijk zou blijken, zou adju-
dant H. Sandbergen zijn plaats in-
nemen, doch de heer Methorst wilde
met alle geweld van de partij zijn.

Adjudant H. Sandbergen werd toen
belast met de leiding over de dames
en naar wij uit gegoede bron verna-
men, 'heeft hij zich op eminente
wijze van deze moeilijke, maar
dankbare taak gekweten.

kunnen worden herhaald. Dat vele
winkeliers hiervan schade- onder-
vonden, behoeft zeker geen nader
betoog.
De politie trad tegen dit uitdagend

gedoe van de jongelui met bewon-
derenswaardige tact en lankmoedig-
heid op. Het leek er verschillende
malen op, dat het tot een uitbarsting
zou komen, omdat deze jongens en
meisjes er kennelijk op uit waren,
een rel te ontketenen, doch telkens
wist men met waarlijk wonderbaar-
lijk geduld dit te voorkomen, waar-
schijnlijk omdat men in het seizoen
straatrelletjes niet wenste.
Dat het in Zandvoort in het af-

gelopen seizoen niet tot „nozem-
relletjes is gekomen, is dan ook ze-
ker niet aan deze jongelui, maar uit-

sluitend aan het tactvolle politie-

optreden te danken geweest.
Het ziet er echter naar uit, dat

het volgend seizoen aan dit erger-
lijk gedoe paal en perk zal worden
gesteld. De burgemeester, Mr. H. M.
van Fenema verzekerde ons name-
lijk' van plan te zijn de gemeente
politie-verordening te laten aanvul-
len niet een bepaling, dat het ver-
boden zal zijn zich in zittende of
liggende houding op straat te be-
vinden, terwijl overwogen zal wor-
den de beide banken vóór de kerk-
tuin weg te halen. .

Met deze bepaling hoopt de bur-
gemeester te bereiken, dat aan het
schandalig gedoe van deze jongens
en meisjes een einde zal komen en
de rust in het dorpscentrum zal

weerkeren, omdat met deze bepaling
de politie een wapen in de hand
wordt gegeven, ertegen te kunnen
optreden, hetgeen by eventuele
overtreding op bepaald niet zacht-
zinnige w^ze zal geschieden. K.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Danemia Maria, d. van J.

Wijfje en J. C. Vergunst.
Geboren buiten de gemeente:
Dymphna Elisabeth Maria, d. van
G. Elich en E. M. van der Valk.
Robertus Bernardus, z. van T. B.

Boon en J. M. M. Versteege.
Annemieke, d. van J. H. Henkes
en J. Deutekom.

Ondertrouwd:
B. Burgers en W.A.M, van Roode.
L.J. Groenestein en M.C. Nijman.
W.P.H. Wielders en C.W.A.Vossen.

Gehuwd:
W. B. Gazan en I. S. Weiss.
R. W. F. v. Cordt en M.M. Jones.
B. M. Vooistra en C. H. Boon
H.A. Ipenburg en M.E.L. Pauwels.
Bh. Brand en W. van Engelen.

Overleden buiten de gemeente:
Theodora J. Polman, 65 jaar, geh.
met E. T. Smits.
Arie Paap, 74 jaar, gehuwd met
E. A. Unger.

CURSUS KLEUTERVERZORGING
Met verwijzing naar de in dit blad

voorkomende advertentie, worden
belanghebbenden er op attent ge-
maakt . dat de Zandvoortse kruis-
verenigingen wederom een cursus
kleuterverzorging organiseren in het
Gemeenschapshuis.
Evenals de vorige . cursus zal Zr.

G. J. Valstar, districtsverpleegster
van de Stichting voor Moederschaps-
zorg en Kinderhygiëne als cursus-
leidster optreden.
Gesproken zal worden over de

verzorging en opvoeding van kleu-
ters. Deze cursus was vorig jaar een
groot succes en. moeders met kleu-
ters worden dringend aangeraden
deze avonden te volgen.
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Het bloed kruipt,
waar 't niet gaan kan

Toen oud burgemeester ' H. van
Alphen in februari 1948 werd opge-
volgd door Mr. H. M. van Fenema,
vertrok hij 'kort daarna naar Ber-
gen, waar hij tot eind augustus j.1.

bleef wonen. Af en toe zag men de
heer van Alphen nog wel eens in
Zandvoort, onder meer ook bij of-
ficiële gebeurtenissen.
Maar de gemeente, waaraan hij

vele jaren met zulke nauwe banden
verbonden was, kon hij toch niet
vergeten. Begin september j.1. heeft
onze oud-burgemeester Bergen weer
verlaten en zijn intrek genomen in
de A. G. Bodaan-stichting te Bent-
veld. Regelmatig ziet men hem nu
weer in de Zandvoortse contreien.
Het bloed blijkt ook bij hem te krui-
pen, waar het niet gaan kan. On-
danks zijn 85 jarige leeftijd is zijn

gang nog altijd fier en rechtop, zo-
als we dat altijd van hem gewend
zijn geweest en zijn vitaliteit wekt
op deze hoge leeftijd toch wel de
grootste bewondering.
Van harte wensen, wij onze oud-

burgmeester nog vele gelukkige ja-
ren in de gemeente, die hij zo lang
als eerste burger heeft gediend. On-
willekeurig dacht ik er daarbij aan
dat hij met ere in aanmerking zou
komen voor de jaarlijkse uitgaans-
dag door het bejaardencomité
„Zandvoort" georganiseerd. Wellicht
komt dat nog eens. Hij zou er stel-

lig vele oude bekenden ontmoeten.

Rit met antieke auto's
A.s. zondag zal voor de tiende

maal sinds 1956 de PAC-traditierit
voor antieke auto's worden gereden.
Het kleurrijke, feestelijke gebeuren
zal ook nu weer zeer vele bezoekers
trekken, temeer, omdat voor deze
tweede lustrum-rit verschillende at-
tracties zullen v/orden ingevoegd.
Een aantal buiten- en binnenland-

se antieke automobielen, groter dan
ooit te voren, zijn reeds ingeschre-
ven. Vrijdagmiddag 17 september
üfomen de deelnemers aan bij het
RAI-gebouw in Amsterdam, zater-
dagmorgen om half tien wordt ver-
trokken naar Amstelveen, waar op
Plein 1560 voor de burgemeester
wordt gedefileerd. Daarna rijden de
wagens naar het IBM-gebouw in
Uithoorn en vervolgens naar paleis
Soestdijk, waar om 3 uur een défilé
voor Z.K.H. Prins Bernhard zal
worden gehouden. Het eindpunt van
die dag is Utrecht.
Zondagmorgen om tien uur wordt

dan gestart voor de officiële tradi-
tierit naar Zandvoort langs een wat
gewijzigde route, n.1. via Kasteel
Nijenrode, Breukelen, Vreeland en
Aalsmeer naar Groenendaal in
Heemstede. Daar wordt de lunch
gebruikt, waarna omstreeks half
twee de tocht naar Zandvoort wordt
voortgezet, waar op het circuit klas-
sementsproeven zullen worden ge-
houden, in de pauze van
deze proeven wordt een op James
Bond afgestemd spel opgevoerd.
De eerste wagens kunnen dus

even na twee uur op het circuit

worden verwacht. Moge fraai en
zonnig weer de deelnemers verge-
zellen. Dan zal eerst waarlijk deze
middag op het Zandvoortse circuit

een kleurig en fleurig schouwspel
bieden en een ware feestmiddag
worden. K.

Niet meer op straat zitten
Aan het begin van .dit jaar werd

in het kader van de restauratie van
de Hervormde kerk ook de rondom
het kerkgebouw gelegen tuin opge-
knapt. Het oude roestige hek ver-
dween en er kwam een laag muur-
tje, waarvoor enkele rustbanken
werden geplaatst. Keeds kort na de
voltooiing werd dit nieuwe punt
als pleisterplaats gekozen voor
groepen jongelui, die in het afge-
lopen seizoen van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat het muurtje als

zitplaats gebruikten en de banken als

rustpunt voor de benen, of in de
meest achterloze houdingen vóór de
kerkmuur op het troittoir lagen,
waarbij men zich niet ontzag de
openbare straat te gebruiken als ter-

rein voor voortdurende „vrijerijtjes"

eern en ander tot grote ergenis van
de vele gasten en inwoners die op
dit drukke punt passeren. Ook de
winkelporticken in de omgeving,
vooral in de Kerkstraat werden voor
dit doel uitverkoren, waarbij zich

vooral in do avonduren meermalen
voorvallen voordeden, die zich ze-

ker op de grens bewogen van aan-
tasting van de openbare orde en
eerbaarheid. Men struikelde soms
over de benen, van jongelui, die
- liggend in de portieken - tot ver

op het trottoir uitstaken en wie er

iets van durfde zeggen, kreeg woor-
den te horen die maar beter niet

EERSTE PRIJS IN
AIRBORNE MARS ,

Een groep van de Zandvoortse
Reserve-gcmeentepolitie aangevuld
met enkele leden van de berocps-
politie, hebben zaterdag j.1. deelge-

nomen aan de 19de Airborne-mars,
die in Oosterbeek werd gehouden
en waaraan ruim 25.000 wandelaars
deelnamen. De Zandvoortse politie

kwam hier uit met een der

grootste groepen, n.1. met 30 man.
Als een der eerste werd men gestart

en -tot grote vreugde van allen werd
na afloop van de mars bekend ge-

maakt dat de Zandvoortse politie

opnieuw de eerste prijs van de po-

litiegroepen had gewonnen ondanks
hevige concurrentie van de Rijks,

gemeente en reserve-politie en
leerlingen van de politie-scholen.

De grote wisselbeker werd opnieuw
voor een jaar het eigendom van de
Zandvoortse reserve-politie, nadat
men deze in 1963 voor de eerste

maal had gewonnen. De leiding van
de mars berustte ook nu weer bij

de adjudant van de Zandvoortse re-

servë^g^rnëentepolitie, de heer M.
J. Methorst. De korpschef van Zand-
voort, de heer J. D. van Maris en
adjudant H. Sandbergen maakten
- evenals de echtgenoten van de
Zandvoortse deelnemers deze mars-
dag mee. In de loop van deze week
zal een gezellige avond worden ge-
organiseerd om het behaalde fraaie

resultaat te vieren.
Als merkwaardige bijzonderheid

kan tenslotte nog worden gemeld
dat de heer M. J. Methorst veel last

had van een stijve nek, zodat het
de grote vraag was, of hij zich met
de leiding kon belasten. Indien dit

niet mogelijk zou blijken, zou adju-
dant H. Sandbergen zijn plaats in-
nemen, doch de heer Methorst wilde
met alle geweld van de partij zijn.

Adjudant H. Sandbergen werd toen
belast met de leiding over de dames
en naar wij uit gegoede bron verna-
men, heeft hij zich op eminente
wijze van deze moeilijke, maar
dankbare taak gekweten.

kunnen worden herhaald. Dat vele
winkeliers hiervan schade- onder-
vonden, behoeft zeker geen nader
betoog.
De politie trad tegen dit uitdagend

gedoe van de jongelui met bewon-
derenswaardige tact en lankmoedig-
heid op. Het leek er verschillende
malen op, dat het tot een uitbarsting
zou komen, omdat deze jongens en
meisjes er kennelijk op uit waren,
een rel te ontketenen, doch telkens
wist men met waarlijk wonderbaar-
lijk geduld dit te voorkomen, waar-
schijnlijk omdat men in het seizoen
straatrelletjes niet wenste.
Dat het in Zandvoort in het af-

gelopen seizoen niet tot „nozem-
relletjes is gekomen, is dan ook ze-
ker niet aan deze jongelui, maar uit-

sluitend aan het tactvolle politie-

optreden te danken geweest.
Het ziet er echter naar uit, dat

het volgend seizoen aan dit erger-
lijk gedoe paal en perk zal worden
gesteld. De burgemeester, Mr. H. M.
van Fenema verzekerde ons name-
lijk' van plan te zijn de gemeente
politie-verordening te laten aanvul-
len met een bepaling, dat het ver-
boden zal zijn zich in zittende of
liggende houding op straat te be-
vinden, terwijl overwogen zal wor-
den de beide banken vóór de kerk-
tuin weg te halen. .

Met deze bepaling hoopt de bur-
gemeester te bereiken, dat aan het
schandalig gedoe van deze jongens
en meisjes een einde zal komen en
de rust in het dorpscentrum zal

weerkeren, omdat met deze bepaling
de politie een wapen in de hand
wordt gegeven, ertegen te kunnen
optreden, hetgeen by eventuele
overtreding op bepaald niet zacht-
zinnige wijze zal geschieden. K.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Danemia Maria, d. van J.

Wijfje en J. C. Vergunst.
Geboren buiten de gemeente:
Dymphna Elisabeth Maria, d. van
G. Elich en E. M. van der Valk.
Robertus Bernardus, z. van T. B.

Boon en J. M. M. Versteege.
Annemiëke, d. van J. H. Henkes
en J. Deutekom.

Ondertrouwd:
B. Burgers en W.A.M, van Roode.
L.J. Groenestein en M.C. Nijman.
W.P.H. Wielders en C.W.A.Vossen.

Gehuwd:
W. B. Gazan en I. S. Weiss.
R. W. F. v. Cordt en M.M. Jones.
B. M. Vooistra en C. H. Boon
H.A. Ipenburg en M.E.L. Pauwels.
Ph. Brand en W. van Engelen.

Overleden buiten de gemeente:
Theodora J. Polman, 65 jaar, geh.
met E. T. Smits.
Arie Paap, 74 jaar, gehuwd met
E. A. Unger.

CURSUS KLEUTERVERZORGING
Met verwijzing naar de in dit blad

voorkomende advertentie, worden
belanghebbenden er op attent ge-
maakt dat de Zandvoortse kruis-
verenigingen wederom een cursus
kleuterverzorging organiseren in het
Gemeenschapshuis.
Evenals de vorige cursus zal Zr.

G. J. Valstar, districtsverpleegster
van de Stichting voor Moederschaps-
zorg en Kinderhygiëne als cursus-
leidster optreden.
Gesproken zal worden over de

verzorging en opvoeding van kleu-
ters. Deze cursus was vorig jaar een
groot succes en moeders met kleu-
ters worden dringend aangeraden
deze avonden te volgen.
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Langs de vloedlijn"

Een mens van woorden en

niet van daden is als een tuin

vol onkruid.

Ali'rcd Tennyson (1809-1892)

Een kostelijk auto-festijn
Het leek of de Koningin jp»fr~

in aantocht was! Vele rij-

en dik hadden de toe-
•chouwers zich langs de
toegangswegen naar het
circuit in Zandvoort ge-
schaard, om toch maar
niets te missen van de in-

tocht van de antieke auto-
caravaan, die zondagmid-
dag om half twee uit

Groenendaal was vertrok-
ken. En men heeft van het
wachten geen spijt gehad
want het werd ook dit aaar
weer - thans voor de tien-

de maal - een boeiend en
oog-bekorend schouwspel
en het leek wel, of de tijd

een halve eeuw was terug-
gezet.

We hadden het niet ge-
dacht, dat dit kostelijke
autofestijn op ons circuit

zulk een grandioos succes
zou worden.

Toen zaterdag de staart

van. de cycloon . „Betsy"
onze kusten kwam geselen,

leek het er niet op, dat de
daarop volgende zondag
een gouden najaarszon dit

gebeuren in een gulden
gloed zou zetten en dat

een vrij milde temperatuur
een verblijf op ons circuit

zou veraangenamen. Maar
toch was dat zo en dit al-

les droeg er aanzienlijk

toe bij, dat zowel door
deelnemers(sters) als toe-

schouwers(sters) met volle

teugen genoten werd.

Langs de gehele route
van Groenendaal naar
Zandvoort was de belang-
stelling zó groot, dat mees-
lal sleohts stapvoets kon
worden gereden, wèl een
bewijs, hoezeer elk jaar
ipnieuw het medeleven
met deze Pac-traditierit

groeit. Groot was ook dit

jaar weer de deelneming
uit het buitonland. Zwit-
serland, België, Duitsland
en Engeland - om er maar
enkele te noemen - kwa-
men met prachtig materiaal aan de
rit deelnemen. En we dachten, er

zo over, toen de smetteloos uitzien-

de oude machientjes ronkend en
puffend het circuit opkwamen,
keurig in de verf en blinkend op-
gepoetst, hoe daarbij auto's waren
uit het oertijdperk van de auto-in-

dustrie, toen de petrolcumlamp nog
in de mode was en men zich nog
verplaatste in diligence en trek-

schuit, de tijd, dat de verschijning

van een auto op de weg met ver-
bazing en soms ook met veront-

waardiging werd gezien en nog een

grote zeldzaamheid was, waarvóór
men te hoop liep en waarop men
niet uitgekeken geraakte. Toen we
verscheidene van. de deelnemers de
Hunscrug zagen opsukkelen, waarbij

somrrige auto's deze steile hoogte

niet op eigen kracht konden halen
en bij de top moesten worden
voortgeduwd, dachten we zo, ' dat
autorijden in vroeger jaren toch

maar oen betrekkelijk genot was
wanneer we daarbij bedenken, dat
do moderne wagen van thans zon-
der enige moeilijkheid de hoogste
bergpassen beklimt.

Maar ondanks dat trof ons toch,

met hoeveel meer zorg de wagens
van vroeger werden gemaakt wat
betreft het uiterlijk. Prachtige lan-

taarns, uiterst bewerkelijke spaak-
wielen, een interieur, dat somtijds

meer aan een kleine huiskamer dan
oan een auto-interieur deed den-
ken, dat alles verleende aan de

AUTOH

.WURF-PRAET"

WULLUM V.d. WURFF:
„Laot 't nog maer effe

nao-zeumcre!"

auto's uit vroeger jaren die aparte
bekoring, die nu nog altijd treft.

En daar waren ze dan weer. De
Fords, de Mercedessen, (waaronder
een Koninklijke witte wagen), de
Bugatti's, Chevrolets, Spijkers en
vele anderen, de auto-glorie ver-
kondigend uit vroeger jaren zowel
op toeristisch als op race-gebied.
Welk een enorme vooruitgang heeft
de autotechniek sindsdien geboekt.
In de race, die op het circuit ge-

houden werd, ging het erom, het
gehele circuit rond te rijden, waar-
bij degene, die als laatste de finish-
lijn passeerde, tot winnaar werd
verklaard. Dat dit tot komische
voorvallen leidde, behoeft zeker
geen nader betoog. Bij twintig stuks
tegelijk werden de automobielen
gestart, met een deelname van bijna
150 wagens.
De hierbijgaande foto toont het

zicali gereed maken voor zulk een
start bij de pits vóór de tribune,

> Alle begin is moeilijk

Het heeft ons eerste elftal niet
meegezeten in de eerste wedstrijd
van de nieuwe competitie de thuis-
wedstrijd tegen „Roda '23". Dat was
wel bijzonder jammer omdat kort
voor de rust het Aaldert Stobbelaar
gelukte een 1-0 voorsprong te be-
werkstelligen, welke voorsprong tot

twintig minuten voor het einde kon
worden gehandhaafd. Tot die tijd

.vertoonde Zandvoortmeeuwen een
veelbelovend en enthousiast spel,

dat echter als een kaartenhuis in-
eenzakte, toen bij do tegenpartij van
den Heuvel de gelijkmaker scoorde.
Dat bleek een grote teleurstelling

voor tic onzen, die na een overwicht
tot dan toe de oude vorm niet meer
konden hervinden. Het werd 1-2

door oen betreurenswaardig misver-
stand bij do onzen en tenslotte, vlak
voor het einde door een schot van
Kok 1-3 waarna een der Roda-spe-
lers rog in eigen doel schoot, waar
door de eindstand op 2-3 kwam. Een
teleurstellende uitslag, die bij het
steeds ontplooien van de aanvanke-
lijk geloonde energie gemakkelijk in
ons voordeel had kunnen eindigen.

We zullen maar denken.' „alle begin
is moeilijk" en hoewel ik - doordat
mijn aanwezigheid ook op het cir-

cuit vereist was - slechts gedeelten
van deze wedstrijd kon bijwonen,
meen ik toch, dat we met dit elftal

op de goede wog zijn. Er waren
aanwijzingen, die de toekomst met
vertrouwen tegemoet doen zien.

die tot de laatste plaats bezet was.
En met welk een spontaniteit werd
er met de verrichtingen van de rij-

ders meegeleefd! Wat ging het alle-
maal gemoedelijk en wat heerste er
zowel onder publiek als rijders een
ongedwongen en hartelijke sfeer.

Deze laatste factoren droegen er
ongetwijfeld veel toe bij, dat ook
het door enkele leden van de Pio-
nierclub opgevoerde „James Bond
apel" in drie actes, zulk een enorm
succes werd, hetgeen zeker niet in
de laatste plaats te danken was aan
het kostelijke commentaar, dat er-

bij gegeven werd onder het motto:
„Wist U, dat James Bond een vader
had?" Wat is er gelachen om de
dwaze superkolder, die men hier
tot leven bracht.

Al met al werd het een kostelyk
en onvergetelijk autofestijn, deze
jubilcumrit van de PAC, een festin
dat elk jaar opnieuw een prachtige
afsluiting vormt van het renseizoen
op ons circuit en dat we als zodanig
voor geen geld zouden willen mis-
sen. K.

RACES VOOR
STANDAARDMOTOREN
Door de K.N.M.V. worden a.s.

zondag op het circuit van Zandvoort
nationale motorraces georganiseerd
voor standaardmotoren. Er wordt
een groot aantal deelnemers ver-
wacht. De training zal a.s. zaterdag-
middag plaats vinden.

AGENDA RAADSVERGADERING
dinsdag 28 september n.m. 8 uur.

1. Vaststelling notulen van de ver-
gadering, gehouden op 31 augus-
tus 1965.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen enz.

4. Aanschaffing frankeermachines
enz.

5. Aankoop woningen Parallelweg
13, 13a, 15 en 15a.

6. Onbewoonbaarverklaring Swa-
luëstraat 12 en Kerkdwarspad 8.

7. Toekenning van een bijzondere
uitkering van 2%> van de wedde
aan het gemeentepersoneel.

8. Vaststelling derde verordening
tot wijziging van de verplaat-
singskostenverordening.

9. Voorlopige vaststelling uitgaven
openbaar kleuteronderwijs over
1964.

10. Vaststelling vergoeding per
lokaal en per kleuter bijzonder
kleuteronderwijs over 1964.

11. Aanvaarding schenking.
12. Wijziging bestemmingsplan.
13. Krediet t.b.v. een bevolkings-

onderzoek op de aanwezigheid
van t.b.c.

14. Herstel dak enz. van de ge-
meentewoning Marisstraat 7.

15. Rondvraag.

Model '64, '65 en 1966

BESTEL TIJDIG! KILOMETERPRIJS ZES CENT

Onze wagens zijn All Risk verzekerd.

DE SCHELP, TEL 4781

\/0ÓC UH
fnodeat kapsel

DAMESKAPSALON

Haltestraat 63 Telef. 2214

heren haar-

verzorger

-Vv^wiykxrb

Biaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

Dranken bestellen? OAAO
Brokmeier bellen! L\)\JL

VCOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

NED. CHR. VROUWENBOND
Afd. Zandvoort

Hedenavond vergadering in het
Hervormd Jeugdhuis, aanvang
kwart voor acht.

Ds» G. Toornvliet te Bloemen-
daal zal spreken over „Levensnood
en levenservaring", Ook belangstel-
lenden zijn hartelijk welkom.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld f 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,-r-.

Voor Philips radio, televisie, grammpfoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95.; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling pok fin overleg - Demonstraties thuis

'Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 189,— ^*~^CP ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Badkotd Het nieuwste hotel aan de 'kust

Boulevard Paulus Loot 1 - Tel. 4941

Iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond
in de BAR-DANCING vanaf 20.30 uur:

Scdume Ida
Medewerking Ted Powder, Ton van Vliet en Ted van Dongen.

WIM BOS entertainer
Maandag-, dinsdag,
wosnsdag en donderdag

De Recreatieclub „Zandvoort" speelt

in het Badhotel het „24 spel Delphi"

' T l'unt (och ook rekenen en

\erj>eluk<<n !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en gehaald l>U

CHEM. WASSKIU.I en

KEYSER
KERKSTRAAT 2fi - TEL. 2653

Ook voor stoppagc

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de winterperiode
alleen vrijdag-, zaterdag- en

zondagavond
deze maand het

Harland Quintet
Dans- en Showorkest

Ga over op aardgas-
centrale verwarming

/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

r
HOTEL BOIiWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Hel gehele jaar geopend

Gedurende de maand sept.

iedere avond 8.30 uur

Hel Italiaanse orkest

Quartetto Salerni

•
In ons internationale cabaret-
cn vatïélé-programma o.a.:

Van 24 t.m. 30 sept.:

Jacqueline en
Eddy Schuyer

Illusionisten

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma



DAMES!
Voor een Moderne Coiffure naar

nbarth in

uwes Palace
Wij hebben vanaf

eden wintertarieven
ingevoerd.

Wassen en Watergolven vanaf fl. 3,00

Diverse Spoelingen vanaf fl. 4,00

Teinture fl. 5,50
Permanent Cold wave compleet v.a. fl. 10,00

Bovendien een grote bus Johnbarth's Hairspray voor slechts fI. 3,40

U wordt bij ons direct geholpen zonder afspraak

JOHNBARTH KAPPERSBEDRIJVEN
in Bouwes Palace Ie Etage te bereiken via de
Hoofdingang of via Trappenhuis links naast de
Hoofdingang.

GEMEENTE GASBEDRIJF ZANDVOORT

AARDGASVOORZIENING
In verband met de komende aardgasvoorziening, zullen de
gasbinnenleidingen vanaf heden worden gecontroleerd door
het personeel van de IMBEMA-PRESS te Haarlem.

De controleurs zijn voorzien van een legitimatiebewijs.

Beleefd verzoeken wij Uw medewerking te verlenen.

De Direkteur,

A. A. Cense

PHILIPS of GRAETZ

TELEVISIE
VOOR ALLE PROGRAMMA'S.

Fraaie notenhouten kast. 59 cm. beeldbuis.

NORMALE PRIJS

INRUIL OUDE T.V.

898,-

150,-

ONZE PRIJS CONTANT 748|"

of ƒ 10,— per week na eerste betaling.

Oude T.V. kan als gcd. eerste betaling dienen.

DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT 15 ZANDVOORT

VAMOR Rijschool

Brederodestraat 66 - Telef. 4419

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse

horloge-Industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
in modellen.

OLMA horloges koopt U In

bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA
Alleenverkoop voor Zandvoort:

Horloger C. Waaning
Kostverlorensfcraat 68
Telefoon 2071

Uw uurwerkspeciaalzaak!

888
4 cil., 843 cc, 42 pk,

gesloten koelsysteem,

topsnelheid 125 km/u.

een nieuwe klasse die u zoveel beter past

compleet v.a. f 4.695.-

Vraagt een gratis proefrit bij:

PARALLELWEG 34 - TEL. 2391

H| N.V. AUTOBEDRIJF^" VAN YPEREN
ZANDVOORT

Café Oomstee
Zeestraat 62

Wegens vakantie
gesloten
van 27 september t.m. 10 oktober.

Mosselen-avonden van 1 en 8 oktober vervallen.

Handel in

zand, zwarte grond
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS

MEST

Th. Loos
Van Lennepweg 38-3 - Telef. 4996

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 - Telefoon 2119

DIVANBED, SLEEMODEL .... 80x190 / 29,75

LEDIKANT MET VOETBORD 80x190 ƒ49,73

WENTELBED 80x190 ƒ55,—
DUBBEL DIVANBED .... 2x80x190 ƒ69,50

ETAGEBED 2x80x190 ƒ69,50

POLYETHER MATRASSEN, vanaf .... ƒ29,75

BINNENVERINGMATRAS .. 80x190 ƒ49,70

1 PERS. DEKENS vanaf ƒ13,95

100% WOLLEN DIDAS DEKEN 150 x 220 ƒ 39,75

CHENILLE SPREIEN, vanaf ƒ 19,75

TERLENKA SPREIEN vanaf ƒ36,50

DANSGROEP „ROBINSON"
WORDT VERENIGING
In 'overleg met de weüïouder van

Sociale en Culturele Zaken, mevr.
C. Stemler-Tjadcn, heeft de dans-
groep „Robinson" te Zandvoort, be-
sloten van de groep een vereniging
te maken, die zich uitsluitend zal

toeleggen op de beoefening van de
volksdansen.
Het bestuur werd als volgt samen-

gesteld: Voorzitter: C. E. de Bruin,
Kostverlorenslraat 37. Administra-
trice: mej. J. G. Slotboom, p.a. H.
Schaftschool, Zandvoort. Leden:
mevr. J. M. Brakel-Notferman en
de heer T. J. Hubcrs. Technisch ad-
viseur: de heer P. C. M. Stokvis,

Parkweg 12 te Bloemendaal,
Er zal, ingaande dinsdagavond 21

september, iedere dinsdagavond ge-
oefend worden in het gymnastiek-
lokaal van de Hannie Schaftschool,
van 19 tot 20 uur, met de leeftijds-

groep van 12 tot 15 jaar, van 20 tot

22 uur 15 jaar en ouder.
De oefeningen omvatten alle in-

ternationale volksdansen en staan
onder leiding van mevrouw M. L.

do Bruin-Sarnholm, beroepsdanseres
bij het danstheater „Internationaal"
te Amsterdam, en de heer C. E. de
Bruin, beroepsdanser bij dit theater.

Voorts mevrouw J. M. Brakel-Not-
terman en de heer P. C. M. Stokvis,

die beiden reeds vele volksdans-
cursussen in Zandvoort en Haarlem
hebben geleid.

Z AND VOÓRTERS
Het is feest ten huize van Henk

Bos, wonende aan de Grote Krocht
no. 27 te Zandvoort. De huiskamer
is in een bloementuin veranderd en
feestslingers hangen van de ene
hoek naar de andere. Dat is geen
wonder, want deze populaire en in

brede kring geliefde oud-Zandvoor-
ter herdenkt op 30 september a.s.

dat hü met z«n echtgenote, Eliza-

beth van den Bos, eveneens uit een
oud-zandvoorts geslacht en bekend
by vrywel iedereen, vtfftig jaar

door het huwelyk verbonden is.

De bruidegom werd geboren op
25 januari 1893 in de Prinsenhof-
straat, de bruid op 10 juli 1892 op
het Schelpenplein achter de vroe-
gere dorpspomp. Bij de Zandvoor-
ters zijn ze beter bekend onder hun
bijnamen: hij als Hendrik van Jan
van Heintje Knars (van moeders
kant) of als Hendrik van Jan van
Jopie de Vink (van vaders kant) en
zij als Botje van Bet van Prinsie.

Zij kregen zeven kinderen, (ver-

huisden tijdens hun huwelijk zeven
maal en elk huis bracht één gezins-

vermeerdering) en hebben nu 16

kleinkinderen en 1 achter-kleinkind.

Als de lange winteravonden weer komen
wordt het töd voor

een goede leesbril

Brilienspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5

Erkend fondsleverancior
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Op monturen
vastgestelde vergoediag.

r

^.

Verdienstelijk Zandvoorts

echtpaar viert gouden
huwelijksfeest.

Het loven van dit bruidspaar
wordt beheerst door de P.T.T. Een
mensenleeftijd sleet de bruidegom
in het postkantoor te Zandvoort,
waar hij op 1 oktober 1908 als tele-

gram-besteller in dienst kwam en
op 31 oktober 1953 na oen ruim 45
jarige dienst periode als besteller

lste klas met pensioen ging. Omdat
het loon bij de P.T.T. in vroeger
jaren bijzonder laag was, kreeg hij

Ministeriële toestemming om naast
zijn functie als postambtenaar een
rijwielzaak te houden, die hij thans
nog bezit. Bij zijn indiensttreding
verdiende hij ƒ 7,— per week, tien

jaar later was dat verhoogd tot

ƒ 9,— per week. Hij liep toen vijf

postbestollingen per dag (de vorige
besteller kwam soms het tuintje uit

als hij er met de volgende bestel-

ling al weer in kwam) en des zon-
dags werd er één bestelling gelopen.

De wijk was zéér uitgebreid.

De meest ver wonende post-klant
woonde in het Zwarteveld (de bijna

uiterste Zandvoortse duingrens).
Daarheen moest hg lopen twee uur
heen en twee uur terug, soms alleen

om een krant te brengen waarvoor
een porto verschuldigd was van
anderhalve cent. Na afloop van z^jn

diensttijd dook hü dan nog de rij-

wielzaak in hetgeen vooral des zo-
mers, - met de vele reparaties vrij-

wel altyd nachtwerk werd.
Toch schijnt hst leven bij de PTT

een grote aantrekkingskracht te

hebben gehad op zijn kinderen. Drie
van zijn zoons en een schoonzoon
zijn thans In vaste dienst bij de PTT
in allerhande functies. Drie ervan
werken In het postkantoor te Zand-
voort, één in Amsterdam, uiteraard
thans tegen heel wat aantrekkelijker
voorwaarden.

In het leven van de bruidegom
heeft de bezettingstijd een grote rol

gespeeld.
Men zou hem met recht de „vader

van het verzet in Zandvoort" kun-
nen noemen. Met een soms aan roe-
keloosheid grenzende onverschillig-
heid ten opzichte van de bezetter,

verleende hij de Zandvoortse illega-

le werkers hulp en bijstand, schonk
hun onderdak voor het vervaardi-
gen van het Zandvoortse illegale

blad „De kleine Patriot", beschikte

tot aan de bevrijding toe over een
eigen gemaakt radiotoestel waarmee
„Radio Oranje" werd beluisterd en
voor deze uitzendingen bestond in

zeer brede kring grote belangstel-

ling, zodat het in zijn huis steeds
een gaan en komen was. Hij her-
bergde voorts vele onderduikers en
verleende zijn volle medewerking
en assistentie bij de wapen-verber-
ging voor de toen in Zandvoort ge-
legerde Georgiërs bij ihet voorberei-
den van de opstand, die - ontijdig

uitgelekt - eerst in het voorjaar van
1945 na hun overplaatsing naar
Texel aldaar tot uitbarsting kwam.

Het is dan ook geen wonder dat
hij, zov.-el als zijn vrouw, die in de
bezettingstijd eveneens alle moge-
lijke medewerking verleende bij het
illegale werk, door dit alles onge-
wild grote bekendheid verkreeg.
De Zandvoortse N.S.B., die er de
lucht van had, probeerde op alle

mogelijke manieren het echtpaar uit

Zandvoort weg te krijgen, mede
omdat men wist dat zijn zoon Arend
een der vooraanstaande figuren was
bij de vervaardiging en versprei-
ding van het Zandvoortse illegale

blad, doch de PTT wist dit steeds
te verhinderen door te verklaren,
dat hij als postambtenaar in Zand-
voort door een jarenlange ervaring
niet kon worden gemist.
En nog altijd verkeert dit thans

gouden echtpaar in een blakende
gezondheidstoestand. Nog altijd is

hij van 's morgens vroeg tot

Begrafenissen - Crematie's

Rouwkamer

JAC KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel

vrijblijvend.

's avonds laat in z'n rijwielzaak
werkzaam en voorlopig is hij niet
van plan om ermee op te houden.
„Als ik niet werk, ga ik dood" ver-
klaart hij lakoniek.
Er heerst een sterk gebleven ge-

zinsverband in deze familiekring,
in de gezellig ingerichte woning is

dit .bruidspaar vrijwel nooit alleen,

altijd is er aanloop, hetzij van de
kinderen of de kleinkinderen, hetzij

van inwoners, die met Henk Bos en
z'n vrouw even een praatje komen
maken.
Het zal dit zeer populaire echt-

paar op de dag van de herdenking
van hun gouden huwelijksjubileum
stellig niet aan de belangstelling
ontbreken.

Gaarne voegen wij onze geluk-
wensen bij de zeer vele die zij reeds
ontvingen en ongetwijfeld nog zullen
ontvangen. Mogen beiden nog vele
jaren met hun kinderen en klein-
kinderen van de levensvreugde ge-
nieten, die zij nu nog zo ten volle
beleven.
De bruidegom kreeg als jubileum-

cadeau van zijn kinderen op zijn
uitdrukkelijk verzoek een papegaai,
een jonge, grijze roodstaart die ruim
een half jaar geleden nog in het
oerwoud vertoefde. Als je bij z'n
kooi komt, krijst hij als een beze-
tene. Moge het de bruidegom geluk-
ken het fraaie dier spoedig nette
woordjes te leren, nettere in elk ge-
val als die hij indertijd ten opzichte
van de bezetter gebruikte, die soms
óók wel krijste doch laat hij dan
bedenken, dat een bezetter geen pa-
pegaai is.

Het beste oom Henk en namens
vele inwoners samen met moeder
nog vele, vele jaren! K.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 10 uur en 19 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. P. van
der Vloed, bediening van de H.Doop
19 uur: Ds. N. van Egmond.
pred. te Haarlem. Jeugddienst.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: Ds. G. K. van der Horst
em. pred.

Jeugdkapel: 10.30 uur:
de heer W. Mulder

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. A. Noor-
man, Ned. Herv. Zaandam.
Donderdag 30 september 14.30 uur:
Vrouwenmiddag

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30

(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
Avondmis. In de week 7, 7.45 en 9 u.

Bijkerk Linnaeusstraat. H.H. Mis-
sen op zondag 8.30 en 11 uur.
In de week 8 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. n.m. 3 uur samenkomst
in huize „Pniël", Zuiderstraat 3.

Spreker J. W. van Zeijl.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleuterschool, Lrjsterstr.3
Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, berde op adres
Willem Draijerstraat 5.

Btj feest of party,
LEFFERTS dranken erbyt
Zeestraat 44 Telefoon 2254

K.J.C. „ZANDVOORTMEEUWEN"
De tijd om .te gaan klaverjassen is

weer gekomen en de datum is 30
september 1965 in ons klubhuis res-
taurant „Zomerlust", Kosterstraat 5.

Gaarne aller opkomst gewenst voor
de verkiezing van het bestuur en
nadere mededelingen. Ook zag ik
gaarne dat elk lid een nieuw lid

meenam. Tot donderdag 30 sept. a,s.

's avonds 8 uur. Van Zanten,



RADIO EN TELEVIS Electro-Radio
Technisch Bureau

PHILIPS ERRES - BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Hef grote succes * "Ml

NSU PRINZ4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT Ü AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

ISarage Jac. Versteege & Zonen
Showroom, reparatie en benzineverkoop thans uitsluitend

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

ZHN WELKOME
GESCHENKEN

Schuilenh
GROTE KROCHT* 5
TEL: 2974 * ZANDVOORT

Hout- en boardhandel

.CENTRUM'
Jb. Slagveld

Koninginneweg 26, tel. 2897
Winkel: Brederodestraat 1,

telefoon 2963

Pracht

huishoud-

trappen
(Metaal)

„SWAN" U-Patenttrap
.3, 4, 5 en 6 treden.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

,ü belt, wij komen!

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

J. P. Westerman
Specialist kleine huisdieren

Bloemendaal

houdt voorlopig
geen spreekuur
in Zandvoort.

Spreekuren Bloemendaal
dagelijks van 13.30 - ,14.30

en van 19-19.30 uur
(behalve donderdags en
js _zaterdags) en_ volgens

' afspraak.

Tel. opgave voor consulten
uitsluitend 02500 - 51555.

/ff£HH£f?S>

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 19S4 en 1965.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

WONINGRUIL
Den Haag - Zandvoort
Mooie zonnige Ie etage,

4 kamers, 1 keuken, hal,

glasdicht terras. Huur ƒ80,-

p. mnd. Gevr.: Ben.huis of
heel huisje. Br. no. 2-19

bureau van dit blad.

Mevrouw Kaars Sijpesteyn
Boulevard Paulus Loot 53,

Tel. 3184, zoekt MEISJE
van 9-5 uur. Zaterdag vrij.

Aanm. van 9-10 u. 's mor-
gens.

RUWIELEN
BROMFIETSEN
KINDERFIETSEN

driewielers;;^
AUTOPERS ftr

ONDERDELEN!!

Versteeqe
HRLTESTRRBT 18

TEL: 4439 • ZANDVOORT

Een bordje levensgevaarlijk
Stond dat maar op uw
oude versleten wasmachine.
Dan belde U vandaag nog
om zo'n solide VELO was-
combinatie. Wacht toch
niet langer. En betaling
in overleg. Reeds vanaf
ƒ.498,— is uw leven veilig

gesteld.
. VELO - Zeestraat 27
Zandvoort - Tel. 4590

VELO - Grote Markt, hoek
Jansstr., Haarlem, tel.10117

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aang.: 4 kam., zolderkam.,
waranda, balk., keuk., riant
uitz. v. kleinere woning.
Br. no. 20-9 bui', v.d. blad.

GEM. ZIT-SLAAPKAMER
TE HUUR van 1 okt. a.s.

t.m. 1 april '66. Telef. 4453.

Student GEEFT BIJLES
in Nederlands en Engels.
Br. no. 9-9 bur. v.d. blad.

VERLOREN: 1 Lieslaars,
m. 40. Faber, Poststraat 9,

Telef. 3588.

Voor Uw drukwerk;

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

HOORNBLAZERS(STERS)
GEVRAAGD (bov. 14 jr.)

of jongens of meisjes die

hiervoor opgeleid willen
worden. Aanmelden op de
repetitie-avond donderdag
van 7 uur n.m. af: Hannie
Schaftschool.

TE KOOP: Ruim BANK-
STEL, in goede staat, teg.

elk aann. bod. Dr. Jac. P.
Thijsseweg 9.

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

mijn leer; te aanvaarden.
(Evt. gedeelte). Makelaars-
kantoor „SLEUTELHOF",
Zandvoorterweg 67, Aer-
denihout, Tel. 02500 - 43647

of 84048.

WERKSTER GEVRAAGD
v. 1 a 2 d. p.w. ƒ3,- p. uur.
Mevr. v. Collem, Patrijzen-
straat 9, telef. 4892.

HETELUCHTKACHEL
aangeboden. Damesfiets
gevraagd. Telef. 3419.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Drajjerstr. 12, TeL 3751

TE KOOP: LOYD 400
tegen elk aannn. bod.
Kruis '.veg 20.

ALBERT HEIJN N.V.
vraagt voor haar zelf-

bedieningsfiliaal in Zand-
voort:

CASSIERE en
LEERLING-CASSIERE
MEDEWERKER voor de
kruidenierswaren-
afdeling.

Inlichtingen over salaris en
arbeidsvoorwaarden wor-
den U gaarne verstrekt
door de heer Th. Linne-
kamp, bedrijfsleider van
ons filiaal Kerkstraat 30,

tel. 2162.

Wij SIOFFEREN uw meu-
belen vakkundig, geen fa-
briekswerk.
Woninginrichting H E E -

MEIJER, Van Ostade-
straat 7, telef. 3116, Am-
sterdam, tel. (020) 82242.

VOOR UW
2de PROGRAMMA
Geheel verzorgd.

Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

ENGELS
Lerares M.O. geeft les aan
eerstbeg. en meergev. Con-
versatie, ihandelscorrespon-
dentie. Bijwerken van leer-
lingen. Dag- en avond-
lossen.

Mej. JT. W. van Overklifr,
Zandv.laan 293, Bentveld,

Telef. (02500) 41015.

BIJVERDIENSTE
Voor 4 mnd. CHAUFFEUR
gevraagd 4 a 5 dag. p. wk.
(Opel Kapitan). Liefst
werkstudent of gepensio-
neerde. Br. no. 4-5 bureau
van dit blad.

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

I fc F- 1 1 F?
Burg- En£e,bertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

Albert He
YVcclnanbicdins j>**"~ "

t/m 29 scplcmhtr _y *% /
. vfc.

zr

MAXIMUM KWALITEIT
Silver Queen is een fijne tafelmargarine, kwaliteitsklasseA,
rijkaanvitaminen, altijdvers: een superieuremargarinevoor

een extra-smakelijke boterham, voor een extra-lekkere jus

!

Verse Roomboter . . ,,,

Zoute Pinda's ,««** 500 cra „,

AllAA 1^)41 fl^l11AB Fijne Delicata kwaliteit

VnUV* * aSllllUS rol 100 gram

melk, puur, extra bitter, melk/puur gemengd of sinaaappel

Prima Bloem _^ 67 Framb./Besseniam
™

P

d
o! 99

Hoe meer klanten, hoe lager de prijzen. Omdat honderd-
duizenden huisvrouwen elke week bij AH kopen, daarom
kan AH voordelig zijn. U maakt zelfde prijzen zo laag!

1:

ZelfglaHsWaSbuT* ,„^ l?
9

lflCCttOGK perstuk 89 NU i5 voor 1.
inblokdcssin60x64cm.

Viscosespons 49
Molton DweiL o _ 60
Prima Zeem üffis_ 2?8

AH-CakeMix
VIaaivulling_
abrikozen, aardbeien, bosbessen o

. KlLOpak

kant en
klaac fors pak 78 Choc.HageLü!!^ grom

_ blik 425 gram
essen of kersenabrikozen, ï

Mals Rookvlees mvm 59
Smeerleverworst ™ 59
soepDaiietjesu<kjc±3ostUks 44
Cola-drink uma» 55
Up-drink urans 55

4- Wcckaanbicdingcn t/m 29 september

l?
5 Prima Honing

|39

109
pol Am

Teakolie

StOfdOek 40x50 cm.

Toiletzeeprabac-

Pedaalemmerzakken "££ 85

flesje ÖO
48

.O stukken JU"

1 Weckaanbicding t/m 29 september

Beaujolais
SUPÉRIEUR
Een volle, soepele wijn, zeer

gewaardeerd door de kenners

!

2i*2.45

Fale Slierry OOI dry_!üflcsÖ. 1906 RlOja Spaanse tarelwijn fles 1.

VermouthCavemj^LrrrRte2?8 AH-Bierp.b.roudbab.3,»»» t-

Twee zeer bijzondere PMG prènriièë

Ruim f 100.- Clubkorting op de

Hermes Baby Schrijfmachine
Wereldbekend merk, voorzien >an alle technische siuiljcs • Licht in Renlcht (4fc kg)

• Supcrplat, als actclas mede fc nemen (koffer h maar 7{ cm hoog) • Fraai ptatschrift

• Toetsenbord donker olijfgmcn, metnten kap licht olijffirocn • Ideaal >oor het moderne

geztti, \oqt huis- en thuiswerk • Met ccmoudiKC handleiding voor „zelfonderrlcltt"

• 1 jaar garantie • Ucstclnr. E-205 *

Clubprijs
waarvan f 52

in PMC-chcqucs

Vergelijkbare tvhikelwitartle f 265.-

ƒ163.-

Hoe te bestellen?

Vraag speciale Textiel-folder Ui de AU-wlnket.

100°/,SDEKENS'
Prachtige kwaliteit warme zuivere nol. Rojale maten.

„Doublé face"; licht/donJter kleurcombinatie.

1 PEKSOONS
(220x150 cm) in pastclblau»,

voorjaarsgroen of korcngcel. Ver-

gelijkbare winkelwaarde f62.50.

2 PEKSOONS
(230x190 cm) in paslclhlaun,

\oorj.iarsgroon of korctigccl. Ver-

gelijkbare »lnkclnuardc f82.50.

y \
Clubprijs / 43.- Clubprijs ƒ 5©.»

tn PMC-cheques waanan f52.- m PMC-chcauc^

PMC-NAJAARSCATALOGUS IS UIT! In deze fraaie, in kleuren gedrukte catalogus vindt u alle tot dusver uitgeko-

men PM€-premies bijeen, mét afbeeldingen, mét beschrijvingen, met gedetailleerde informatie, mét sprekende Clubkorlin-

gen! Vraag morgen een giatis exemplaar in de All-winkel. De premie van uw keuze is er vast bij!

Wegens vakantie

gesloten
. van maandag 27 sept. t.m. dinsdag 5 oktober.

OPTICIEN A. G. SLINGER
Grote Krocht 20a Telef. 4395

Leverancier alle ziekenfondsen.
Optiek - Staalwaren - Hoortooslellen

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens z^n ALL RISK •K*k«rd!

Dr. Scnacpmanstraat 1, (hoek Brcderoflestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3288.

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubclstofferinc

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.



ALLE SOORTEN BLOEMEN
EN KAMERPLANTEN.

Voor Uw bruids- en grafvverk.

Stelt U in vnrbinding en U
zult tevreden zijn.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar I

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,

enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 21S4

Bij feest of party,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren dooi'

ervaren reparatrice.

Mevr. Hose
ToIIensptraat 31 - Zandvoort
Tëïeï. 4823

XMMA — &10KIUWUK*

I

Voor brood, gebak enz.

is de winkel
weer geopend
vanaf maandag 27 september.

^Unfazt
RAADHUISPLEIN

,cdóon X^lécfance.

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492 A

BEZOEKT

de Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid! Sieer!

De nieuwste speel-automaten

Wie bij Botman koopt,
(koopt naar z'n zin,

U vindt daar 'n enorme sortering in

Tabak, sigaretten en sigaren,

In Zandvoort is Uw adres voor
(rokerswaren:

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL.
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS
E. M. JAARSMA

DAVONETTE - JAN- en
HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

ZÉLF GEDAAN IS ZÉLF VERDIEND!
U kunt heel wat bereiken met goede
materialen, precies de verf die u nodig
hebt en met een doeltreffend advies.
Wij zijn u graag van dienst!

Schildersbedrijf

P. J. DANNENBURG
Stationsstraat 7-9 - Zandvoort

Telefoon 2103; b.g.g. 24S7

Ook auto-verfspuitbussen

OFFICIEEL PLASriCOLOR-DEALER

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BUKG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Spoedveiling
wegens .ontruiming

op maandag 27 sept.

's middags 2 u. in het veilinggebouw

«De Witte Zwaan»
Dorpsplein 2

van meubilair, piano, kleingoed
enz. enz.

KIJKDAG vóór de veiling v.a. 9 u.

Inlichtingen dagelijks, telefoon 2164.

Veilinsüirectie P. Waterdrinker.

VSRLANQ VOOR TAPIJT,
GOEDE KWALITEIT!

J. van den Bos
woninginrichting

Bilderdykstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
"Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 TEL. 4166

Schattige ingelijste

wandkleedjes
voor de kinderkamer.

Handbedrukt ƒ 3,95.

KUNSTNIJVERHEI»

groene lantaarn

HALTISTRAAT 1» ZANDVOORT TELEFOON M«9

Assurantie Kentoor

JAC. HOEKEMA
Celalusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

IS UW NAAM BIJ DEZE Ie KWISWINNAARS?

Luxe edelstaai

KEUKEN UITZETTEN
gewonnen door:

Mevrouw Groen
Schuddebeursstr. 13c,

Rotterdam - Pendrecht

Mevrouw M. Bouwman-
Markt 2,

Wageningen

Elektrische PFAFF
naaimachines gewonnen door:

Mevrouw Groenwoud
M. Zwijsenstraat 31,

Venlo

Mevrouw Massee

Ruysdaelstraat 5,

Umuiden

W. Hagen-Veenman
J.v.Kampenlaan 101,

Hilversum

Mevrouw A. Kerkhof

van Berghenstr. 54,

Schijndel (N.Br.)

J.H. Hoek
Oudemansfraat 25t-

'

Oen Haag

Mevrouw A. J. v. Hulst

Oosterstraat 123 A,

Schiedam

PAKKEN. VLUGKOKENDE

hoSesMACARONI
2 SOORTEN

VOOR SLECHTS

'

-DE GRUYTER

FIJNE

SUPER-KWALITEIT

INMIDDELS ZIJN ER AL HONDERDEN NIEUWE
KWISWINNAARS BEKEND!

Lijsten met namen en adressen in alle 50Ö De Gruyter-winkels.
Alle winnaars krijgen thuis bericht; KWIS en win KWIS is".in!

ROOKWORST

20
BIJ 2 GROTE FLACONS DE CRUyiEï '

NfUPGRUOL
AFDRUIPREK

GRATIS
DSOGELDIG VAN 22 TJM 28 SEPT. 1965CZD

30.000
PRUZEN

/ 50 CHEQUES i f 20.-

10 x een jaar lang

GRATIS BOODSCHAPPEN
10 x SONY draagbare

TELEVISIETOESTELLEN
100 x PFAFF ELEKTRISCHE

NAAIMACHINES
100 x PRESTIGE luxe edelstaal

KEUKENUITZETTEN
160 x SOLEX de Luxe

BROMFIETSEN
1000 X. FLESSEN DE GRUYTER

WIJN, PORT OF SHERRY
tOOOO X PAAR GRILON

OAMESKOUSEN
2000» X PAKKEN DE GRUYTER

GOÜDMERKKOFFIE

GRATIS DEELNEMERSKAARTEN IN MEER
DAN 500 DE GRUYTER-WINKELS.
OF OP AANVRAAG» „KWIS*- POSTBUS 760, HAARLEM.

DE GRUYTER
wiinen'rreZ^TanCafé-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Teietoenaiso
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Evenals vorige jaren doet de
reklasseringsvereniging een beroep
op U om de zorg voor de ontslagen
gevangenen en alle andere zorgen
voor hun verbetering te kunnen
volhouden.
Weet U dat deze kategorie, die

onze steun en verzorging behoeft,
uit 18000 mensen bestaat?
Hiervan zijn er ca. 14.500 voor-

waardelijk veroordeeld. Deze 70°/o

bewijzen overduidelijk de gunstige
resultaten van het uitgeoefende
toezicht van de reklassering. 12°/o

moest extra geholpen worden en
slechts 18% moest de straf uitzit-

ten.

"Wat is nu het meest logische? Door
hulpverlening mede te werken aan
hun verbetering of niets doen en
deze inensen nog dieper te laten af-

zakken, met alle gevolgen van dien?
Het werk dat de reklassering met

zijn (ongesalarieerde) krachten doet,

heft niet op dat er veel geld nodig
is voor diegenen die geholpen moe-
ten wordn. Het mag genoegzaam
bekend verondersteld worden, dat
de zorg voor de gereklasseerden
zich uitstrekt tot alle gezindten.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Ellen, d. van A. Visser en
H. S. Frank. Marcus P. J. M., z.

van P. Bluijs en M. J. Berg.

Roger Robert, z. van H. R. Gaus
en T. E. Wilhelmus. Robert Bob,
z. van A. J. Arensen E. G. Zwa-
german.

Ondertrouwd: H. C. Kreuger en Th.

S. van den Emster.
Gehuwd:
R. Westenberg en C. Wardenier.
F.J. Geusebroek en P.E.M. Twi-k.

H. Heierman en A.M.D.Engelkamp
Overleden: Maria C. Vroegindeweij,

87. jr, weduwe van N. R. van der
Vlugt.

Overleden buiten de gemeente:
Jantje Hogeveen, 81 jaar, weduwe
van J. J. Boersen.

SPREEKUUR BURGEMEESTER
De burgemeester van Zandvoort,

Mr. H. M. van Fenema, is verhin-

derd op de woensdagen 29 sept. en
6 oktober zijn wekelijks spreekuur

te houden.

AARDGASVOORZIENING
De Direkteur van het Gasbedrijf

te Zandvoort maakt bekend, dat in

verband met de komende aardgas-
voorziening in Zandvoort, de gas-

binnenloidingen van heden af zullen

worden gecontroleerd door personeel

van de Imbema-Press te Haarlem,
teneinde vast te stellen of deze lei-

dingen, in verband met de hogere

druk die aardgasvoorziening vereist,

daarvoor nog deugdelijk zijn. Indien

dit niet het geval is, zullen deze
moeten worden vernieuwd. De con-
troleurs zijn voorzien van een legi-

timatiebewijs en verzocht wordt hun
bij het uitvoeren van hun taak allo

medewerking te verlenen.

UITSLAG VERLOTING
De navolgende nog niet afgehaalde
prijzen vielen in de loterij ten bate
van het bejaardencomité Zandvoort.

909 blik perziken;
324 blik smack;
806 een worst
358 blik perziken;
935 blik ananas;
379 blik aardbeien.

Nadere inlichtingen betreffende de
afhaling bij mevr. W. Kerkman-
Elzinga, Vondellaan 53zwart.

Laten wij in deze, voor velen
welvaart brengende tijd, eens goed
in onze beurs tasten.
Vele kollektanten stellen U hier-

voor in de gelegenheid.
Het Zandvoortse komité:
Voorzittter
C. Slegers, lid van de Gemeenteraad
Sekretaris
H. J. Koning
Penningmeesteresse
Mevrouw Elisë Berton-de Lange
Mevrouw J. Blaauboer-Zwart
Th. L. Ballast.

HOTEL „QUEENIE" - Kerkplein 8
vraagt voor direct:

ZELFST. WERKEND KOK
LEERLING-KOK en
LEERLING-KELLNER
(jaarbelrekking).

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Aid. Handbal
Uitslagen zondag 19 september:
Heren: F. Speed - Zandv.m. 2 8-7

Zandv.m. 1 - Alw. Forw. 8-14

Dames jun.: Z.M. - I.E.V. 11-2

Meisjes: Zandv. 1 - Zandv. 2 11-3

Zandv.m. 3 - Blinkert 0-4

Jongens: Concordia - Zandv.m. 5-15

Programma zondag 26 september:
Dames: 120. Z.M. - H.B.C. 13.45 u.

Heren: 124. Z.M. 2 - Conc. 2 14.4U u.

Zandv,m. 1 - Far West 12.30 u.'

Dames jun.: 135. Conc. - Z.M. 14 u.

138. Full Speed - Z.M. 2 16 u.

Meisjes: 143. Z.M. 2 - Conc.1 12.30 u.

Odiu - Zandv.m. 1 13 u.

151. Zandv. 3 - T.Y.B.B. 13.30 u.

154. Zandv. 4 - Rapiditas 14.10 u.

Jongens: 157. ' Z.M. - Blinkert 15 u.

NIEUWBOUWPLANNEN
Het Gemeentebestuur van Zand-

voort heeft 'het plan om 'het terrein

gelegen tussen de A. J. van der
Moolenstraat, de van Lennepweg
en de Vondellaan in Zandvoort-N.
te bestemmen voor de bouw van
28 woningen, 25 garages en drie

werkplaatsen.

AFGESLOTEN RIJWEG
De ^.uitbreidingswerkzaamheden

aan de Algemene begraafplaats in

Zandvoort-noord maken steeds ver-

der voortgang. In verband daar-
mede is het noodzakelijk geworden
het weggedeelte ten oosten van de
begraafplaats af te sluiten voor alle

verkeer- vanaf 20 september j.1.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
J. Hagedoorn, Herenweg 109a, Haar-
lem, telefoon 02500 - 80578 of 85445.

APOTHEKEN
Van zaterdag 25 september t.m.

vrijdag 1 oktober avond- nacht- en
zondagsdienst de Zeestraat-apo-
theek, Zeestraat 71, tel. 3073.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om 6.30 uur.

&&'.% ^ZyVNjDVOORTMEEU WEN"
'Uitslagen' iajérdag 18 septe mber:

A.D.M. - Zandvoortm. 3-2

^^êtéMïïav -T^ J^m*TOWWi. 3 2-0

Voorkompetitie Interr. junioren:
H.B.C. a - Zaudvoortm. a 0-1

Adspiranten:
Ripperda a - Zandvoortm. a 0-1

T.H.B. a - Zandvoortm. b 3-4
Hfd. Boys b - Zandvoortm. d 0-6
Zandvoortm. e - E.H.S. b 0-3
Zandvoortm. f - D.S.B, a 1-2

Zandvoortm. g - R.C.H, h uitg.

H.B.C, h - Zandvoortm. h 5-2
Pupillen:
Zandvoortm. a - Haarlem a 1-3
Zandvoortm. b - R.C.H, b 0-6
Zandvoortm. c - Bl.daal e 2-0

Uitslagen zondag 19 september:
Zandvoortm. - Roda '23 2-3
V.V.B. 2 - Zandvoortm. 2 1-1

Zandvoortm. 3 - D.C.O. 2 2-1

Zandvoortm. 4 - D.S.S. 2 0-3
Zandvoortm. 5 - T.Y.B.B. 7 26-0
T.Z.B. 4 - Zandvoortm. 7 2-3
N.A.S. 5 - Zandvoortm. 9 0-2
Zandvoortm. 10 - VI. Vogels 4 3-4

Voorkompetitie Interr. junioren:
Zandvoortm. a - H.F.C, a 3-4

Junioren:
v. Nispen a - Zandvoortm. b 1-2
Schoten b - Zandvoortm. c uitg.

Zandvoortm. d - H.F.C, e 2-2

Programma zaterdag 25 september:
Zandvoortm. - S.D.C.P. 14.30 u.

11. O.D.I.N. 2 - Zandv.m. 2 14.30 u.

17. S.I.Z.O. 5 - Zandvoortm. 3 10 u.
Adspiranten:
48. Zandv.m. a - E.D.O. a 14.30 u.
77. Zandv.m. b - Bl.daal b 16 u.

92. Zandv.m. c - Bl.daal c 16 u.

111. Zandv.m/e*- Geel Wit c 14.30 u.

121. H.F.C. j - Zandv.m. f 15.15 u.

139. Zandv.m. h - Sp.vogels b 16 u.
Pupillen:
168. Concordia a - Zandv. a 15.30 u.

179. Bl.daal b - Zandvoortm. b 15 u.

194. Zandv.m. c - E.D.O. d 14.30 u.

Programma zondag 26.,september:
Zandvoortm:"- Uithoorn 14~30u.
Beverwijk 2 - Zandv.m. 2 10 u.

26. E.D.O. 4 - Zandvoortm. 4 9.45 u.

50. Bl.daal 3 - Zandv.m. 5 9.45 u.

73. Zandvoortm. 6 - V.V.D. 9.45 u.

100. Zandv.m. 7 - H'stede 3 9.45 u.

113. Zandv.m. 8 - D.S.O.V. 4 12.30 u.

126. Sp.vogels 5 - Zandv.m.10 9.45 u.

Voorkompetitie Interr. junioren:
D.E.M, a - Zandvoortm. a 12 u.

Junioren:
149. Zandv.m. b - H.B.C, b 12.30 u.

161. Zandv.m. c - E.D.O. b 9.45 u.

ZANDVOORTSE HOCKEYCLUB '

De jaarlijkse algemene ledenver-
gadering' van de Zandvoortse hoc-
keyclub is vastgesteld op zaterdag
25 september a.s. in restaurant Kie-
fer aan de Zuidboulevard.

VERERENDE UITNODIGING
Onze plaatsgenoot, do heer M. J.

Methorst chef administratie van de
Gemeentepolitie en adjudant van
het Reserve gemeente politiekorps,
is in zijn functie van lid van het
hoofdbestuur van de Federatie van
de Nederlandse Jiu Jitsu en Judo
Bond aangewezen als chef d'equipe
van het Hollandse team dat zal
deelnemen aan de wereldkampioen-
schappen Judo, die op 14, 15, 16 en
17 oktober a.s. worden gehouden in

Rio de Janeiro in Brazilië. Onder
andere zal hier Anton Geesink zijn

wereldtitel gaan verdedigen.
Het gezelschap vertrekt op 8 okt.

en keert 21 oktober weer terug.
Na afloop van de wedstrijden in

Rio de Janeiro zal nog aan een toer-
nooi worden deelgenomen dat ge-
houden wordt in Sao Paolo.
Een vererende uitnodiging, waar-

mee wij de heer Methorst, die zijn

Judo-opleiding kreeg van de heer
W. Buchel, van harte geluk wensen.

E.H.B.O.-CURSUS RODE KRUIS
Zoals elk jaar zal de afdeling

Zandvoort van het Nederlandse
Rode kruis ook in het komende
winterseizoen een cursus organise-
ren voor eerste hulp bij ongelukken,
welke zowel door dames als heren
geheel gratis zal kunnen worden
gevolgd. De cursus zal onder leiding
staan van dokter R. Drenth, geas-
sisteerd door de heer A. Loos, en
wordt gehouden op donderdagavond
aanvangend 30 september, in hotel
Keur aan de Zeestraat.
Aanmelding kan geschieden bij

het secretariaat Oranjestraat 14 of
bij de heer A. Loos, J. P. Heyeplant-
soen 4. Voor deelname moet men de
18 jarige leeftijd hebbon bereikt.

H O O



De Zandv. Operette Ver.
VRAAGT

voor de in studie genomen operette

HET LAND VAN DE GLIMLACH

nog enige herenleden
Hepetities elke donderdagavond om
8 uur in Ons Gebouw, Brugstraat.

Inlicchtingen bij Mevrouw Schaap,
Kleine Krocht 5, telefoon 2602.

Spóddec's/óapfiushuis
voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

Ook Uw kapper wil graag
met vakantie!

Op dinsdag 28 september a.s. is die vakantie
voorbij en zijn onze dames- en herensalon weer
geopend!

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en. haarden, tegen de hoogste waarden.

wy ryden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENBLEIN 18

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 26 september t.m, 14 oktober.

Banketbakkerij
v.h. Steenken
H. SCHOT - Grote Krocht 20b

Bijzondere aanbiedingen:
geldig tot 1 oktober a.s.

12 flessen LANGUEDOC BOURGOGNE SUFê-
RIEUR van ƒ3,95, nu voor ƒ3,45 per 1/1 fles

(inclusief).

By aankoop van 2 flessen SHERRY „Fust 3"

a ƒ5,50 inclusief

een Sherry-glas gratis!

WIJNHANDEL-SLIJTERIJ

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Officiële bekendmaking.
Burgemeester en wethouders van

Zandvoort vestijjen er met nadruk
de aandacht op, dat het in gebruik
geven van woonruimte door parti-
culieren aan tijdelijk in de gemeente
Zandvoort verblijvende personen in
de periode 1 oktober - 1 mei, krach-
tens plaatselijke verordening inge-
volge de Woonruimtewet 1947 is

verboden, zulks behoudens een door
hun college te verlenen vergunning.
Zodanige ingebruikgeving zonder

de vereiste vergunning kan leiden
tot toepassing van de in de wet op-
genomen dwangmaatregelen, zowel
ten opzichte van de huurder als van
de verhuurder, o.a. het vorderen
krachtens de Woonruimtewet 1947
van de in gebruik gegeven woon-
ruimte voor permanent verblijf ten
behoeve van een Zandvoortse wo-
ningzoekende.

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Haltestr. 50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

OEFENTOCHT REDDINGBOOT
UITGESTELD

,

In het botenhuis aan de Thor-
beckestraat was de vrijwel voltal-

lige bemanning van de Zandvoortse
reddingboot onaer leiding van schip-
per Kloor Koper zaterdagmorgen
j.1., aanwezig voor het houden van
de driemaandelijkse oefentocht.
Men had zich reeds in oliejas en

zuidwester gestoken in afwachting
van de beslissing van het plaatselijk

bestuur van de K.NTZ.R.M. en haar
directeur, de heer van der Zweep,
of er al dan niet zou worden uitge-

varen.
Want een felle zuidwester met

windkracht negen beukte de golven
hoog op met felle uitschieters tij-

dens striemende regenbuien.
Omstreeks tien uur besloot men,

het uitvaren uit te stellen tot 12 uur
en dan opnieuw een beslissing te

nemen over het al of niet doorgaan
van de tocht.

Er was echter in deze paar uur
geen noemenswaardige verbetering
m de weerstoestand ingetreden, zo-
dat men besloot, de oefentocht tot

een nader te bepalen datum uit te
stellen. Men wilde het niet noodza-
kelijke risico voor de bemanning
onder deze uiterst slechte weers-
omstandigheden niet op zijn ver-
antwoording nemen, een besluit, dat
aanvankelijk bij de bemanning, die

graag had willen varen, enige te-

leurstelling wekte, doch waarbij
men zich tenslotte wel moest neer-
leggen. De oefentocht zal thans
worden gehouden op een nog nader
te bepalen datum in oktober.

WONINGBOUW IN ZANDVOORT
In Zandvoort kwamen in de loop

van de maand augustus 68 woningen
gereed. Er werd niet gestart met
nieuwe woningbouw, zodat op 1

september in' de badplaats nog 324
woningen in aanbouw waren.

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

Straatmakersbedrijf
W. Schilpxand & Zn*

KANAALWEG 19 - TELEF. 3879

Wij verzorgen

straat- en tegelwerk
ook reparaties.

Wij leveren alle soorten tegels.

Ze treffen mooi weer met hun

vakantie
die duurt

t.m. zaterdag 2 oktober a,s.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten I

Vel» soorten kamerplanten. Het speciaal-
adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Wegens ziekte gevraagd in Rusthuis van de Ned.
Herv. Gemeente, Nicuwstraat 10, voor tijdelijk:

een kookster
Aanmelden bij de Directrice of telef. no. 3263.

Middenst.meisje

zoekt kamer
met gebruik van keuken op nette stand.
Liefst bij oudere mensen.

Brieven nr. 21-9 bureau van dit blad.

Woonhuis
nabij Zuid-Boulevard

te koop aangeboden
voorzien van centr. verw. (olie), garage in on-
derliggend souterrain. Bevatt.: gr. woonkamer,
keuken, 4 slaapkam., douche, soutt.
Uitzicht over zee Leeg te aanvaarden.

Inl.: MAK. S. ATTEMA & ZN.
Hogeweg 64-66, Zandvoort, Telef. 2715.

TE KOOP:

eikenhouten telefooncel
met automatische verlichting, en

mahonie bonbonkast
met voorraadkast en verlichting.

-Raadhuisplein 1 - Telefoon 2820
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Langs de vloedlijn

De dwaas doet wat hij niet

laten kan; de wijze laat wat
hij niet doen kan.

Thomas Carlylo (1795-1881).

Dierendag 1365
Maandag 4 oktober staat

de mensheid weer even
stil bij het dier. Maan-
dag: 4 oktober is het we-
reld-dierendag! In een
tijd, die voï is van ellen-
de ten opzichte, van de
mens- oorlog-vervolging-
honger en dwingelandij -

lijkt het soms wel eens,
alsof 's mensen bemoeie-
nis met het dier een
dwaasheid is. Toch is

niets minder waar. Want
de mens, die goed is voor
het dier, zal dat vanzelf
ook zijn ten opzichte van
zijn medemens, het een
is praktisch niet van het
andere te scheiden. Zo-

lang er nog wreedheid
heerst onder de mensen
onderling, wanbegrip en
wantrouwen, zolang zal

ook de wreedheid ten op-
zichte van het dier blij-

ven bestaan en omge-
keerd is dit eveneens het
geval.

Dat er nog wreedheid be-
dreven wordt ten opzich-
te van het dier behoef
ik V nauwelijks te ver-
tellen. De kranten bren-
gen ons daarover nog
steeds de meest ontstel-

lende berichten zodat we
ons meermalen afvragen:
„hoe is zoiets mogelijk"
hoe kan iemand tot zoiets

in staat zijn".

Het is daarom goed en
noodzakelijk, dat in de
meeste landen ter wereld
de verenigingen tot be-
scherming van dieren be-
staan. Zij doen nuttig en zegenrijk

werk en weten ,veel leed voor de
dieren te verzacchten, te voorko-
men of er een einde aan te maken.
Ook "daarvan brengt ons de prak-
tijk vele verheugende voorbeelden.

Ik behoef over dit alles niet in

details te treden, U weet zelf maar
al te goed, wat er op het gebied van
dierenleed en dierenbescherming in

de wereld van vandaag zich af-

speelt. Verblijdend is het daarom,
dat ook Zandvoort zulk een vereni-
ging tot dierenbescherming kent,

namelijk de Vereniging voor het
welzijn der dieren, onderafdeling
van de Nederlandse vereniging tot

dierenbescherming. En het is een
aktieve vereniging, een zeer aktieve

vereniging' zelfs, ook al hoort U er

niet zo heel veel van, er wordt door
deze vereniging in onze gemeente
zeer belangrijk werk verricht. Men
heeft een eigen polikliniek, men
heeft diverse E.H.B.O.-posten voor
dieren en nooit of nimmer doet

men tevergeefs een beroep op de
leden of het bestuur. Is het in dit

verband niet treurig dat ik in de
loop van deze week werd opgebeld
door een lid, tevens beheerster van
een dieren E.H.B.O.-post, die mij
vertelde, dat er bij haar een meisje
een ongeveer 12 dagen oud poesje

had gebracht dat zij uit de laatste

modderkom had gevist en dat nog
tekenen van leven vertoonde. Met
behulp van een dierenarts wist men
bet diertje in leven te houden, het
wordt opgefokt en er zal een goed
tehuis voor worden gezocht. Het
is onbegrijpelijk, dat er in onze ge-
meente nog lieden zijn, die zich op
deze wijze van hun jonge 'katjes

trachten te ontdoen, terwijl toch al-

gemeen bekend kan worden geacht
dat ook in Zandvoort gelegenheid
bestaat tot hot pijnloos laten in-

slapen van deze jonge dieren en dat
zelfs zonder kosten. Men behoeft
er het secretariaat: Mevrouw E. G.
Kraan-Meeth, Zandvoortselaan 52,

telefoon 4561 slechts over op te bel-

len, om daarover nadere inlichtin-

gen te verkrijgen. Levende diertjes

in een modderkom gooien vind ik
nog altijd een zeer weerzinwekken-
de wijze van doen.
De .dierenbescherming in Zand-

voort heeft enorm veel werk te

verrichten. In de eerste plaats om-
dat het een seizoenplaats is en ook
omdat de natuur rondom onze ge-
meente ons veel met het dier in
aanraking brengt. Ik denk hierbij

aan de olie-vogels, aan het pro-
bleem van de zwervende katten,
terwijl ook het intens drukke ver-
keer talrijke malen hulp van de
vereniging noodzakelijk maakt. Het
zou wel eens interessant zijn wan-
neer onze vereniging eens ter publi-
catie een overzicht verschafte, met
hoeveel en wat voor gevallen van
dierenhulp zij per jaar in aanraking
komt.

Ik wil U er tenslotte nog op wijzen,
dat onze vereniging geheel is aan-
gewezen op contributies en hulp
van partikulieren. Overheidssteun
- in welke vorm ook - is er niet
bij en men is er terecht trots op, dat
men op deze wijze de vereniging
weet in stand te houden, hoewel
dit alles heel veel geld kost.
Daarom is de jaarlijkse collecte,

die men organiseert ter gelegenheid
van werelddierendag en waarvan
de opbrengst geheel ten goede komt
aan de verenigingskas, een der be-
langrijkste bronnen van inkomsten.
Deze collecte wordt dit jaar gehou-
den op zaterdag 2 oktober, dus mor-
gen! Morgen ziet TT de collectanten
weer op straat of aan Uw huisdeur
verschijnen en zult TT het bekende
marktstalletje weer aantreffen op
ons Raadhuisplein. De opbrengst
van deze collecte is elk jaar zéér
bevredigend, en het resultaat ervan
behoort tot een der hoogste, die elk
jaar met collectes in Zandvoort
wordt bereikt. Laat dit ook dit jaar
weer het geval zijn. Ik doe gaarne
een dringend beroep op TT, deze col-
lecte zo mild mogelijk te gedenken.

De bekende Duitse natuurkundige
en schrijver G. Chr. Lichtenberg,
die leefde van 1742 tot 1799 heeft
eens een treffende uitspraak gedaan
Hij zei n.I.: „Zich vergissen is

menselijk, - de dieren . vergissen
zich nóóit." Vergist TT zich morgen
eens als TT de collectebus onder Uw
neus krijgt, zodat U kunt zeggen:
„Ik was van plan er een gulden in

te stoppen, maar ik merk dat ik me
heb vergist, want het is een rijks-

daalder geworden". K.

De Raad bijeen

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
We mosto naest dieredag
óók rnaer es 'n mensedag

gaen, houwe.

Nauwelijks een half uur had de
gemeenteraad van Zandvoort dins-
dagavond j.1. nodig voor de afwer-
king van de agenda, die dan ook
weinig belangrijke punten bevatte.
De voorzitter, burgemeester Mr.

H. M. van Fenema deelde mede
dat wethouder Mevrouw C. Stem-
ler-Xjaden wegens ziekte niet aan-
wezig kon zijn en sprak de hoop uit

voor een spoedig herstel.

Een voorstel tot vaststelling van
de 28ste suppletoire begroting voor
1965 was voor de heer A. van der
Moolen aanleiding erop te wijzen,
dat uit de bijgevoegde stukken
bleek, dat het wederopbouwplan
van 1952 tot 1964 dusdanig voor-
delig had gewerkt, dat verwacht
mocht worden dat tz.t. een bedrag
van ongeveer 1 miljoen gulden de
gemeente ter beschikking zou ko-
men te staan. Spreker zou namens
zijn fractie graag zien, dat een
flink gedeelte daarvan zou worden
bestemd voor het bouwen van een
Gemeentelijke sporthal.
Wethouder A. Korkman antwoord-
de, dat de plannen voor zulk een
sporthal in een vergevorderd sta-
dium van voorbereiding verkeren.
In de vergadering van de financiële
commissie, die op 5 oktober a.s.

wordt gehouden, zal op een en an-
der nader worden teruggekomen.
Tot hoofdleidster van de W. H.

Suringar kleuterschool werd be-
noemd in vaste dienst mevrouw H.
A. Joosten-Gerbrands, die thans
reeds als zodanig in los dienstver-
band werkzaam is. ,

Voor het aanschaffen van een
vijftal frankeermachines ten be-
hoeve van de gemeentelijke instel-

lingen werd een krediet verleend
van ƒ 5440.

—

Voor een bedrag van ƒ 30.000,

—

werden de woningen Parallelweg
13-13a, 15 en 15a aangekocht. Deze

woningen zijn gelegen in het we-
deropbouwplan „zeereep-midden"
en zullen daarom mettertijd moeten
worden afgebroken. Tot zolang zul-
len ze blijven verhuurd.
Onbewoonbaar werden verklaard

de woningen Swaluëslraat 12 en
Kerkdwarspad 8, omdaf deze niet

meer in bewoonbare toestand kun-
nen worden gebracht. Op vragen
van de heren Goscn en Petrovitch
antwoordde wethouder Lindeman
dat deze panden alleen als pakhuis
zullen mogen worden gebruikt,

wanneer er geen gevaar voor in-

storten bestaat.
De raad ging akkoord met het

toekennen van een uitkering van
2% aan het gemeentepersoneel,
overeenkomstig de regeling voor
het Rijkspersoneel. Een voorstel tot

wijziging van de verplaatsingsver-
ordening voor ambtenaren werd
eveneens aanvaard.
De uitgaven voor het openbaar

en bijzonder kleuteronderwijs over
1964 werden vastgesteld.
De raad ging gaarne akkoord met

het voorstel van B. en W. om de
twee poppen in oud Zandvoortse
klederdracht, geschonken door het

bestuur van het Bejaarden comité
„Zandvoort" ter herinnering aan
liet 40 jarig jubileum van dit co-

mité, dat dit jaar wordt herdacht,

te aanvaarden. De beide fraaie pop-
pen waren door de voorzitter ge-

plaatst in de naast hem staande

stoel van wethouder mevrouw C.

Stemler-Tjaden. De heer van der
Wcrff vroeg, of deze poppen, zoals

zovele andere schenkingen weer
naar het archief zouden verhuizen,

waarop de voorzitter antwoordde
dat ze zo spoedig mogelijk in de
t.z.t. te stichten Zandvoortse oud-
heidkamer een ereplaats zouden
krijgen» waarop de heer van der

Werff nog opmerkte, dat in dit ge-

val de „mottenballen" dan wel niet

mochten worden vergeten.

Het gewijzigde bestemmingsplan
„Binnenterreinen A. J. van der
Moolenstraat", waar thans een aan-
tal woningen zullen worden ge-

bouwd, werd met algemene stem-
men aanvaard, hoewel de heren
Gosen, Slegers en Sok nog enkele
wijzigingen in de opzet wilden aan-
gebracht zien. Wethouder Lindeman
beloofde, met deze suggestie reke-
ning te zullen houden.
Een krediet van ƒ 10.000,— werd

beschikbaar gesteld voor een nieuw
bevolkingsonderzoek naar de aan-
wezigheid van t.b.c. dat gehouden
zal worden van 1 tot en met 17

november a.s.Verwacht wordt, dat

een bedrag van pl.m. ƒ 8.500,

—

hiervan zal terugvloeien in de ge-

meentekas door vrijwillige bijdra-

gen van degenen, die worden door-
gelicht, waarvoor een bedrag van
ƒ 1,50 per persoon zal worden ge-
vraagd.
Voor herstel van het dak van de

gemeentewoning Marisstraat 7 werd
een krediet van ƒ 3000,— beschik-
baar gesteld.

Rondvraag
De rondvraag leverde eveneens

weinig belangrijks op. De heer
Petrovitch, die herstel van het hek-
werk bij de noordelijkste spoorweg-
overgang bepleitte en de heer Van
der Werff, die een leuning wenste
aan het laatste deel langs de trap
van de Rotonde, kregen van wet-
houder Lindeman ten antwoord dat
hiernaar een onderzoek zal worden
ingesteld.

De heer Petrovitch vond, dat na
een aanvankelijk snelle start de
sloop van het /oude' postkantoor
thans weinig voortgang maakte.
Wethouder Lindeman verklaarde,

dat enige stagnatie was ingetreden.
Gezorgd zal echter worden, dat dit

gebouw thans ten spoedigste ver-
dwijnt, waarop de voorzitter op-
merkte, dat anders het college zelf

de zaak maar weer ter hand moest
gaan nemen.

i De heer Gosen wees op een ar-
tikel in een der Zandvoortse bladen,
waarin de Zandvoortse arts, Dr. P.

Flieringa in een nadere uiteenzet-
ting verklaarde, dat het betreden
van het circuit voor eigen risico

geschiedt. Hij vroeg of dit waar was
en zo ja, of daaraan dan geen be-
kendheid diende te worden gegeven.
De heer Breure merkte op, dat dit

op de achterzijde van de toegangs-
kaarten staat vermeld, doch bepleit-

te ook meerdere bekendheid daar
niemand dit leest. De voorzitter

verklaarde, dat dit een wereldbe-
kende zaak is, die ook steeds in de
programma's wordt vermeld. Hij

achtte het geven van een grotere
bekendheid niet nodig en meende
verder, dat aan het geschrijf van
deze Zandvoortse arts geen aan-
dacht diende te worden besteed.
Hoogstens kan men een en ander
voor kennisgeving aannemen.
De heer Slegers, die tenslotte mo-

gelijkheden naar voren bracht voor
de bouw van noodscholen, kreeg
van wethouder Kerkman te horen,
dat dit ook het college bekend is,

doch om praktische redenen nog
niet uitvoerbaar, waarna de bijeen-
komst om half negen voor gesloten
werd verklaard. K.

IT kunt toch ook rekenen en

'•crRelijkt n !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en gehaald by

CHEM. WASSERIJ en

VERVERIJ

KEYSER
KERKSTRAAT 2fi - TEL. 2653

Ook voor stoppagc

^

l/öoe een

tnödech> kapsel

DAMESKAPSALON

«lfjUOWft&»
Haltestraat 63 - Telef. 2214

Het nieuwste hotel aan do kust

Boulevard Paulus Loot 1 - Tel. 4941

Iedera vrijdag-, zaterdag- en zondagavond
in de BAR-DANCING \ anaf 20.30 uur:

Medewerking Ted Powder, Ton van Vliet en Ted van Dongen.

entertainer
Maandag-, dinsdag,
woensdag en donderdag

De Recreatieclub „Zandvoort" speelt
in het Badhotel het „24 spel Delphi"

Technisch Bureau FEENSTRA
TeleJ. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld f 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,-r-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ58,50.

PHILIPS " TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

/ 189,— -*-4,C3? ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

_ _. - Ziet de etalage!

's Maandags gesloten.

r >*

HOTEL B&UWëS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand oktober
zaterdag"- en zondagavond

8 uur:

Het gevierde orkest

The Bouncers
o.l.v. Koos van der Heeft

In ons internationale cabaret-
en variété-programma o.a.:

Odrps en Betty Berkel
illusionisten

Teresito de Alba
De Spaanse Koningin

der melodie.

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

V /

Dranken bestellen? OAn*)
Brokmeier bellen! L\J\)L

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein Zandvoort

Dansen!
Vrijdag-, zaterdag- en

zondagavond
het bekende televisie

dans- en showorkest

The 5 Atomics
met medewerking van de

populaire radio- en televisie-

solist

RONNIE WATTY.

VOOR

INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltcstraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

Auto huren

f 3j- per dag
Model '64, '65 en 1966

KILOMETERPRIJS 6 CENT
Bestel tijdig!

Onze wagens zyn
All Risk verzekerd.

DE SCHELP
TEL. 4781

Ga over op aardgas-
centrale verwarming

,TECHNiSCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270



Na Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij: ^UnM Café-Restaurant

Kinderoperettevereniging

«JONG ZANDVOORT»
Do repetities vangen weer aan op maandag
4 oktober a.s. 18 30 uur in het Gemeenschaps-
huis. Nieuwe leden zijn welkom!

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

De winkel voor uw baby- en kinderkleding

RühV schoentjes, -wieggarnituren, -jasjes,

n>«li#Jf ledikantgarnïturen

BRASSIERES - SNOWSUITS
KLEUTER NYLONPAKKEN

UAlan«<aKNicKËR bockers
8n<Ci»Bl*a«*JONGENS PANTALONS

TRUIEN en VESTEN voor jongens en meisjes.

NYLON POPHN WINTER-JACKS

Wollen geruiton KLEUTER JACKS 19,90

JONGENSPAKJES met lange broek.

JONGENSBLOUSE FANTASIE DESSIN
No-iron, van 4 t.m. 8 jaar 4,98

PYAMA's - KOALA-ONDERGOED

HET BESTE TENSLOTTE,
SLAAGT U BIJ NOTTEN

Contantzogels Voorzorgzegels

Haltestraat 59 - Telefoon 3398

VAMOR Rijschool

Brederodestraat 66 - Telef. 4419

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 Telefoon 2119

Ruime sortering in:

POLYETHER MATRASSEN - KAPOK-
MATRASSEN - BINNENVERING-
MATRASSEN - LEDIKANTEN - DIVAN-

BEDDEN - WOLLEN DEKENS
SPREIEN - LAKENS en SLOPEN

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Banketbakkerij B. BOSMAN
Kerkstraat 22 - Telef. 2126

is vanaf ZATERDAG 2 OKTOBER

weer geopend!

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'
te Zandvoort

Voor leden komt beschikbaar de woning voor
een vrouw alleen (oudere vrouw)

Gasthuishofje 15
Huurprijs per maand ƒ38,70.

Schriftelijke opgave vóór a.s. dinsdagavond 7 uur
bij de secretaris D. van Dijk, Dr. C. A. Gerke-
str. 22, onder vermelding van het rangnummer.

Boek- en Kantoor-
boekhandel

Leesbibliotheek
JUMBO SPELEN - FEESTARTIKELEN

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

150,- GULDEN
INRUILWAARDE GEVEN WIJ
BIJ AANKOOP VAN EEN

59 CM. GROOTBEELD

TELEVISIE
WERELDMERK „GRAETZ"

In "fraaie notenhouten kast

voor allo zenders van nu en later.

KATALOGUSPRIJS

AF OUDE T.V.

898,-

150,-

U BETAALT SLECHTS 74ö|™

Contant of ƒ 10,— per week.

DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15 Telef. 3378

Van maandag 4 oktober af

kan — na hun vakantie —
voor bloemen, planten, bloem-

bollen enz.

iedereen weer terecht bij:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten I

Vel» soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL.

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a >,

Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAYONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

Zeestraat 44

Wijnhandel Lefferts
it 44

Wegens vakantie
van 4 tot en met

gesloten
van 4 tot en met 15 oktober

Bijzondere aanbiedingen:
geldig tot uiterlijk zaterdag 2 oktober a.s.

12 flessen LANGUEDOC BOURGOGNE SUPé-
RIEUR van ƒ3,95, nu voor ƒ3,45 per 1/1 Hes

(inclusief).

BH aankoop van 2 flessen SHERRY „Fust 3"

a ƒ5,50 inclusief

een Sherry-glas gratis!

WIJNHANDEL-SLIJTERIJ

Haltestr. 50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Dammen of TV-kijken!
Reserveer Uw MAANDAGAVOND
voor het damspel. Kom die avond
eens bij ons kennismaken in het

GEMEENSCHAPSHUIS

!

Dammen: goed voor UI

Straatmakersbedrijf
W. Schilpzand & Zn.

KANAALWEG 19 - TELEF. 3879

Wij verzorgen

straat- en tegelwerk
ook reparaties.

wy leveren alle soorten tegels.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 10 en 19 uur:

Ds. P. J. O. de Bruijne.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.

Bediening van het H. Avondmaal.
19 uur: Geen dienst.

Jeugdkapel in hel jeugdhuis 10.30

uur. De heer N. H. van Wijk.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. J.

Spcrna Weiland, N.H., A'dam.
Het Huis in de Duinen, 19.30 uur:

Ds. J. Heidinga, N.H., Haarlem.

(Uitsluitend voor bewoners tehuis).

De zondagsschool begint weer op

zondag 3 oktober a.s. om 12 uur in

de Brugstraat.
Verteluren op maandagmiddag op

de Sophiaweg 31. Aanvang half 5,

op donderdagmiddag op Boerlage-

straat 15, eveneens om half 5.

Nieuwe deelnemers zijn van harte

welkom.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30

(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
Avondmis. In de week 7, 7.45 en 9 u.

Bijkerk Linnaeusstraat. H.H. Mis-

sen op zondag 8.30 en 11 uur.

In de week 8 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a s. n.m. 3 uur samenkomst
in „Pniël", Zuiderstraat 3.

Spr. dhr. H. Veldkamp.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleuterschool, Lijsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:

Korte ochtenddienst, belde op adres

Willem Draijerstraat 5.

Bü feest of party,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

WERELD DIERENDAG
Met wereld dierendag aanstaande

wil de Nederlandse Bond tot Be-

strijding van de Vivisectie graag

aller aandacht vestigen op het zo

urgente probleem der Vivisectie —
de bestrijding daarvan en het tegen-

gaan van de afschuwelijke handel

in honden en katten. Dit laatste is

nu wel zeer actueel geworden en er

moet op kortst mogelijke termijn

een einde worden gemaakt aan der-

gelijke praktijken.

De dieren — voornamelijk honden

en katten — gaari een ellendig be-

staan tegemoet in laboratoria in

binnen- en buitenland. Transporten

van ca. 250 honden en katten per

dag zijn geen uitzonderingen. De
dieren worden gebruikt voor proe-

ven voor cosmetica, rouge, lipstick,

haarverf enz.; proeven welke uit

eindelijk geen enkel levensreddend

doel hebben.
In verband met Dierendag heeft

de N.B.B.V. te Haarlem een tweetal

propagandakraampjes staan, alwaar

U alle nadere inlichtingen kunt ver-

krijgen. Eén nabij het Hoofdpost-

kantoor — de ander in Haarlem-
Noord, Julianapark. Desgewenst
kunnen gegevens over doel en stre-

ven der N.B.B.V. aangevraagd wor-
den bij het afdelingssecretariaat:

Heemsteedse Dreef 91, Heemstede.

Bij de propagandastands worden
gratis folders uitgereikt.

Van harte hopen wij dat velen

zich als lid willen opgeven en zo

meewerken de dieren vrij te hou-

den van een lijdensweg die zoals

reeds beschreven — nutteloos is.

De Nederlandse Bond tot bestrij-

ding van de Vivisectie, verzocht ons

om opname van bovenstaand be-

richt, waaraan wij gaarne gevolg

geven.

HERFSTWANDELTOCHT
„MOOI KENNEMERLAND"
Zaterdag 2 en zondag 3 oktober

organiseert de Haarlemse wandel-
sportvereniging „Jan Passtoors" de

jaarlijkse wandeltocht „Mooi Ken-
nemerland" over afstanden van 5,

10, 15 en 20 en zondag bovendien
25 km. De start is vanuit gebouw
„Domi" aan het Zandvoorterpad te

Overveen, zaterdag tussen 13.30 en

14.30 uur, zondags tussen 10 en 12.30

uur. Naar gelang men een kortere

of langere afstand wandelt, vroeger

of later. Alle gewenste inlichtingen

verstrekt het secretariaat: H. van
Oorschot, Gen. Spoorlaan 33, Aer-
denhout, telef. 02500 - 41927.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster E. Reltsma,
van Lennepweg 42, telefoon 2382.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: G. Verhagen, Anthonie
Fokkerlaan 31, Haarlem, telefoon

(02500) 63070.

APOTHEKEN
Van zaterdag 2 t.m. vrijdag 8

oktober: avond-, nacht- en zondags-
dienst de Zandv. Apotheek, Halte-
straat 8, telefoon 3185.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om 6.30 uur.

RAADHUISPLEIN 1

TELEFOON 28 20

Geopend 10-6
Zondag 10-8
's Maandags gesloten.

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen;
Ik ga heen om U plaats te bereiden
en gij zult zijn waar Ik ben.

Johannes 14, vers 1.

Het behaagde de Here tot Zich te nemen onze lieve moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

ALIDA KUHLMAN,
weduwe van Carel Fredcrik van der Bult,

in de ouderdom van 76 jaar.

Zaandam: P.C.E. van der Lingen-van der Bult

Roohester N.Y., U.S.A.:

Zaandam:

E. Bahnsen-van der Lingen
A. Bahnsen
Niels
Ruth
Lilian

W. K. van der Lingen
L.L.E. van der Lingen-van den Berg
Anja
Elian

Zandvoort, 24 september 1965.

Koninginneweg 36.

Correspondentie-adres: Provincialeweg 68, Zaandam.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op do algemene
begraafplaats te Zandvoort.

GEMEENTEAVOND HERV. KERK
De kerkeraad van de Nederlands

Hervormde kerk organiseert op
vrijdag 8 oktober in het jeugdhuis
achter de kerk een Gemeente-avond
De beide plaatselijke predikanten
Ds. C. de Ru en Ds. P. van der Vloed
zullen hier onder andere het woord
voeren en mededelingen verstrek-
ken over de uitbouw van het kerke-
werk in de badplaats met name in
Zandvoort-noord. Verschillende an-
dere belangrijke zaken zullen bo-
vendien aan de orde worden gesteld.

NIEUWE PLANNEN
VOOR WONINGBOUW
Door het „Bouwfonds Nederland-

se Gemeenten" wordt momenteel
een plan uitgewerkt voor de bouw
van een complex patio-woningen
in de omgeving van de Noorder-
duinweg in Zandvoort-noord.



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

VC F" 1 1 F? Burg
"
Enge!bertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse
horloge-industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
in modellen.

OLMA horloges koopt U In

bij-de-tljd-zljnde zaken.

OLMA
Alleenverkoop voor Zandvoort:

Horloger €• Waaning
Kostverlorenstraat 68
Telefoon 2071

Uw uurwerkspeciaalzaak!

888
4 cil., 843 cc, 42 pk,

gesloten koelsysteem,

topsnelheid 125 km/u.

een nieuwe klasse die u zoveel beter past

compleet v.a.f 4.695--

Vraagt een gratis proefrit by:

PARALLELWEG 34 - TEL. 2391

^mm N.V. AUTOBEDRIJF

VAN YPEREN
ZANDVOORT

VOOR

RIJWIELEN
BROMFIETSEN
KINDERFIETSEN

DRIEWIELERS:
AUTOPEDS !

ONDERDELEN

Versteeoe
HALTESTRRRT 18

TEL: 4499 • ZANDVOORT

ENIGE WOLLEN
SMYRNA
VLOERKLEDEN

door groothandel op
Jaarbeurs gebruikt.

ƒ 150,- p.st. Grote maten
Niet van nieuw te

onderscheiden.-
Eventueel thuis te be-
zichtigen. Br. no. 15-5

bureau van dit blad.

Mevr. Vogt, Haarl.straat 5,

telef. 5036, vraagt WERK-
STER voor 2 halve dagen
per week.

ZSH WELKOME
GESCHENKEN

"

Schui/enhun
GROTE KROCHT S *

TEL: 2974 ZANDVOORT

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p.m.m
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

L. ROOK
Arts voor

ihart- en vaatziekten

Praktijk hervat
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Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1964 en 1965
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Taunus 17M.
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

Te koop aang.: WIEGJE,
geheel bekleed, met bedje.
Tel. 3736.

H.H. PENSIONHOUDERS
t.o.a. orig. notenh. 2 pers.

sl.k.am., best. uit 2 pers.

led., 3 deurs linnenk., 2 st.

en 2 nachtk. Telef. 02500-

81679, Glipperdreef 133,

Heemstede.

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draücrstr. 12, Tel. 3751

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

myn leer; te aanvaarden.
(Evt. gedeelte). Makelaars-
kantoor „SLEUTELHOF",
Zandvoorterweg 67, Aer-
denhout, Tel. 02500 - 43647
of 84048.

De bejaardensociëteit
„VOOR ANKER"

opent het nieuwe sei-

zoen op maandag 4
oktober n.m. 2 uur in

„Zomerlust" met een
BONTE MIDDAG te

geven door ihet cabaret-
gezelschap van Liesbeth
Brugman uit Amster-
dam.

Alle bejaarden ztfn welkom
Toegang kosteloos.

Handel in

zand, zwarte grond
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS

MEST

Th. Loos
Van Lennepweg 38-3 - Telef. 4996

1900 1965

l=Js\'S -SS ^-q]
Ja natuurlijk staat onze
VELO WASCOMBINATIE
bovenaan de top. Met zijn

65 jaren vakmanschap
koopt U zonder enige risico.

Neemt U rustig en vrij-

blijvend een demonstratie
bij TJ thuis.

VELO - Zeestraat 37
Zandvoort - Tel. 4590

VELO - Grote Markt, hoek
Jansstr., Haarlem, tel.10117

Een VELO COMBI kopen.
Is geen risico lopen!

T.V. VERHUUR
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

Wij STOFFEREN uw meu-
belen vakkundig, geen fa-
briekswerk.
Woninginrichting H E E -

M E IJ E R, Van Ostade-
straat 7, telef. 3116, Am-
sterdam, tel. (020) 82242.

Onderwijzeres VRAAGT
GESTOFF. KAMER met
kookgel. ing. 4 oktober.
Tel. 2072 of br. nr. 31-9

bureau van dit blad.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen I

Deze week bij

Albert Hei
Zolang de voorraad strekt:

MAXIMUM KWALITEIT
Nederlanders zijn sterk kwaliteitsgevoelig voor koffie. Daarom
valt onze koffie zo bijzonder in de smaak. Perla Koffie is beste

koffie ! Maximum kwaliteit ! Altijd brandvers

!

^ MINIMUM PRIJS

Hoe meer wij verkopen, hoe lager onze prijzen kunnen zijn.

Dat bewijzen we ook met onze koffie. Een van de vele redenen

waarom wij spoedig de 50.000ste nieuwe klant verwachten

!

Schouderham
Celstofluiers

mager. .100 gram

PoUy. .pak 15 stuks

Erwtensoep met vorst 1/1 blik

Grote RepenS 8 voor L-

Wafelrepen__r k 14 «»,* 69
GhOC. PaStilleS roUOOgram 69
Kiss Repen 3™t 48
chocolade met caramclvulluig

Badzeep
zware

1 stukken 11

Haarverstevigen 75

LuxeToiletpapier 4 [i
1

, 75

Zakdoekjes_5paM-iooso 1.-

papieren

PMC-premie:
Roestvrijstalen

'

PANNEN
• Inox 10/8 • Voor stads-, aardgas en electrl-
cltett * Binnen glad. buiten satijn finish ge-
polijst • Roodkoperen tussenbodem * botcre
wormtcgeleldlnir • Doelmatige schenkrand
• Platto deksels, gemakkelijk stapelbaar
• Koudgreeporen • Schriftelijke, levenslange
sarantle • Do set bestaat uit:

HOOGTE DOORSNEDE

1 liter steelpan 7 cm 14 cm
1,75 liter pan 9!^ cm 16 cm
2 liter pan 9Vz cm 18 cm
3 liter pan 11 cm 20 cm
• Bestelnummer F~290 • Vergelijkbare tolnkel-,
waarde f 130- • Vraaa folder in de AH~winhett

Clubprijsi ]/95.-
Mitarifln t &?.- Ja PMC-clteques

Voor bezitters van da set een extra gróte

(< liter) pan leverbaar.

b.,k

69Luncheon Meat zoo*»»,

Boterhamworst 200 ,»» 49

Gebraden Gehakt *Z 35

Soepballetjes ^±30^ 44

AH-Knakworst i() 98

Runder-Goulash g

b
r>° i?

9

Aardbeien op sap _m,:.,, 59

_bhkje ü£
129

I/I blik i.

Bramen op sap u^ 72

«IlauaS 8 halve schijven

Perziken gss!s_

WEEKAANBIEDINGEN
GELDIG T/M 6 OKTOBER

Bloedworst
dikke plakken 2S0srani jm ^^fc
om ie bakken eQ ,£&J* V,

Witte Bonen
~-8 blg88 ;

Rosé d'Aniou
dera"scc ^285

per fles jr r^0

,

,

Kom ook naar Albert Heijn

Verlofgangers
vragen vrij huis

met 3 slaapk., v. half november lot half maart.
Tel. 2864.

Student geeft bijles
in Nederlands en Engels.

Brieven onder nr. 30-9 bureau van dit blad.

Gevraagd:

Aankomend en
2de automonteur

Autobedrijf Versteege
Pakvcldstraat 21 - Telefoon 2323

Werkster gevraagd
voor 3 ochtenden p.w. voor de Openbare
Bibliotheek, Schoolplein 1.

Zich aanmelden op zaterdag 2 oktober of op
maandag 4 oktober tussen 11 en 13 uur.

Autoverzekering

en financiering

J. S. FOLKERS
Dr. Schaepmanstraat 1

Hoek Brederodestraat
Tel. 4580 - b.g.g. 3283

Speciaal voo* Uw
- auto-, motor- en
bromfietav«ra«k*ring

De winkclsluiting is weer daar,

Maar Botman helpt aan rokerswaar

TJ dag en nacht. Koe dat bestaat?

Na sluilingslijd met d'automaat!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Wegens vakantie

gesloten
van 11 t.m. 20 oktober

PARFUMERIE EN HERENKAPSALON

VAN DAM
Haltestraat 53 - Telef. 3449

Sportschool

WIM BUCHEL

Vanaf heden verhuisd
naar de KAREL DOORMANSCHOOL
Parallelweg 33 (ingang via speelplaats)

Uw sportschool voor goed, erkend en bevoegd

onderwijs o.a. in: Kloutergymnastick, Judo voor

jongens en meisjes vanaf 6 jaar; damesgymnas-
tiek; Jiu Jitsu; Karate; Judo; Boksen.

Inl.: LORENTZSTRAAT 240 TELEF. 3965

DONDERDAG 7 OKTOBER naar de

„Snip en Snap" Revue
in Theater Carré te Amsterdam,

met

Reisbureau Kerkman
Aanmelden:
Kerkman, Kostvorlorenstr. 1, tel.3399

Taxi 2600, Grote Krocht 18

(Bespreekt s.v.p. tijdig).



Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

evr. Hose
Tollensstraat 31

Telef. 4823

Zandvoort

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J.H. KONING, Haltestraat 62

MAKELAAR - TAXATEUR
AGENT:

Fries Hollandse Hypotheekbank

Wegens vakantie

gesloten
van 4 t.m. 9 oktober

Drogisterij -Parfumerie

bouwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Bü feest of partij,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Voor winter en zomer,
Een goed bed voor de dromer!

J. van den Bos
woninginrichting

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

'-Vit* i ;ï
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CA/WP
¥ 1

de gaine
met de steun

van een corset

Foundation van praohtige nylontule
elastiek met vorstelbare buik- en rugsteun.

Een vinding zonder weerga!

Hkdson SlepOHce
Kostverlorenstraat 49 - Telef. 4492

Dinsdags gesloten.

BEZOEKT

de Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Alle dagen geopend

Gezelligheid I Sfeer

!

De nieuwste speel-automaten

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wü ryden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaaldl

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPJL.EIN 18

10 jaar

Autoverhuur

Onze wagens züu ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

D5899SKB

LEERLINGEN, MEESTERS EN GROOTMEES-
TERS komen elke donderdagavond om 8 uur
in het GEMEENSCHAPSHUIS bij de

Zandvoortsche Schaakclub
Ook U bent welkom.

Groot en klein vinden

VANDERWERFPs
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

Kruidenrekjes
uit grootmoeders keuken.

ƒ 19,50 en ƒ 29,50

ijww
wmarmm 11

ZÉLF GEDAAN IS ZÉLF VERDIEND!
U kunt heel wat bereiken met goede
materialen, precies de verf die u nodig
hebt en met een doeltreffend advies.

WIJ zijn u graag van dienst!

Schildersbedrijf

P. J. DANNENBURG
Stationsstraat 7-9 - Zandvoort

Telefoon 2803; b.g.g. 2457

Ook auto-verfspuitbussen

OFFICIEEL PLASTICOLOR-DEALER

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON M69

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4108

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Têlef. 3394

Voor alle

verzekeringen

SONY DRAAGBARE T.V.

D. Molenaar, Mahlerstraat 39, Leiden.

Carla Stadhouder, v. Gaesbekestraat 5, Voorburg
Ida Stadhouder, v. Gaesbekestraat 5, Voorburg

SOLEX DE LUXE
Mevr. A. Renkema-Bos, Gorechtkade 40c, Groningen.

Mevr. C. Buis-Toet, Jasmijnstraat 84, Den Haag.

G. Schillemans, Nachtegaallaan 36, Goes (Z.).

M. v. d. Bogaard, Kalderkerkerweg 55a, Venlo.

PRESTIGE KEUKEN UITZET
Mevr. C. Paauw-de Jong, Jan van Goyenlaan 104, Soest.

Mevr. E. a. Zandee-Zwaan, Urandotdreef 5, Utrecht.

Mevr. Kaufman-Over-de-Vest, Van Weelstraat 96, Rotterdam-6.

1 JAAR GRATIS BOODSCHAPPEN
Mevr. J. Voorn - Webbers, Bertelmanstraat 25 hs, Amsterdam

Duizenden prijzen zijn reeds gevallen. TIENDUIZENDEN
PRIJZEN MOETEN NOG WORDEN GEWONNEN. Doe
mee met de grootste winkelaktie van het jaar! Ook in Uw
omgeving zullen nog vele gelukkige Kwiswinnaars bericht

krijgen. U heeft MEER KANS MET KWIS!

LHliaGELDIGYAN29SEPTTyM 5 OKT \965.

30.000 PRIJZEN
10x EEN JAAR LANG GRATIS
BOODSCHAPPEN.

.

50 cheques a f 20.».
lOx SONY DRAAGBARE TELE-
VISIETOESTELLEN.
lOOx PRESTIGE LUXE EDEL-
STAAL KEUKEN UITZETTEN.
lOOx PFAFF ELEKTRISCHE NAAI-
MACHINES.
160x SOLEX DE LUXE. BROM-
FIETSEN.
lOOOx flessen De Gruyter wijn, port
of sherry.
10.000 paar GRILON dameskousen.
20.000x pakken De Gruyter Goud-
merkkofffe. v

DE GRUYTER
wijne^eS^Xe^va'S Café- Baf-SI ïjteNJ Bemard LeffertS - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150
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Saturne
De hoer J. J. Pas, directeur van

het Badhotel, zal op 12 oktober
voor de Hoge Raad der Nederlan-
den moeten verschijnen, waar zal

worden uitgemaakt of het in zijn

hotel bedreven „Saturne-spel" een
hazard - dan wel een behendig-
heidsspel is. De Rechtbank in Haar-
lem kwam tot de konklusie: behen-
digheid", daarna werd in hoger
beroep het spel als „hazardspel"

aangemerkt en verboden. De heer
Pas werd toen veroordeeld tot ƒ 25,-

boete of vijf dagen hechtenis. De
uitspraak van de Hoge Raad wordt
wordt thans vanzelfsprekend niet

alleen door de heer Pas, maar ook
door vele bedrijfsexploitanten in

Nederland met spanning tegemoet
gezien omdat het van deze uitspraak

zal afhangen, of ook in andere
plaatsen in ons land - na een gun-
stige beslissing - zal kunnen wor-
den gespeeld. In vele kringen be-

slaat er - zoals bekend grote be-
langstelling voor.

Automatiek gaat verdwijnen
De heer Uyleman, eigenaar van

de „Uiltjes-automatiek" aan het

Kerkplein heeft besloten, deze au-
tomatiek op te heffen en zijn daar-

achter gelegen „Uiltjes bar" uit te

breiden en door te trekken tot aan
het Kerkplein. Het wordt een zeer

grote café-bar met plaats voor ten-

minste 80 personen en daarvóór, na
verkregen toestemming, een aardig

terras. De heer Uyleman hoopt

deze ingrijpende plannen nog vóór

het komende seizoen te hebben ver-

wezenlijkt.
Wij juichen dit besluit van harte

toe. Het zal een aanzienlijke ver-

betering betekenen van dit hart in

onze gemeente en het aanzien van
dit mooie plein zeer verhogen. Hel
ware in dit verband te wensen, dat

ook de heer van Houten, eigenaar

van de „Sols-automatiek" mogelijk

heden zou zien om deze eetgelegen-

heid naar elders te verplaatsen.

Eerst dan zou op ons oude Kerk-
plein °en ideale toestand ontstaan,

geheel passend bij deze historische

omgeving. Wij vrezen echter, dat

dit op vele moeilijkheden zal stui-

ten, doch wellicht ziet de heer van
Houten, die Zandvoort al eerder

verrassingen bereidde, (wij denken
aan „Queenie" en „La Reine" óók

hier t.z.t. een oplossing, vooral nu
de verfraaiing van Zandvoorts

dorpskern voorschrijdt. (Afbraak

oude postkantoor en bouw nieuwe
busstation). En tenslotte kennen wij

de heer van Houten als iemand, die

graag met z'n tijd meegaat.

Het eerste puntje is er!
- Het eerste puntje is er voor ons

eerste elftal van Zandvoortmeeu-
wen in de zo juist begonnen com-
petitie-wedstrijden. Met 4-4 wist

men op 't nippertje zondag op ei-

gen terrein van Uithoorn een gelijk

spel af te dwingen en daarmee be-

zetten onze geelblauwen thans de

vijfde plaats van onderaan op de
ranglijst met 1 punt uit 2 wedstrij-

den. Het zag er aanvankelijk niet

naar uit, dat dit resultaat zou wor-
den bereikt want toen. de rust aan-

brak, stond ons elftal nog met 3-0

achter en iedereen voorzag een

nieuwe nederlaag. En liet in de

eerste helft voorol de verdediging

geen sterke indruk na, in de tweede
helft had het spelbeeld zich volko-

men gewijzigd en leek een herboren

elftal in het veld te zijn gekomen,
niet in het minst terneer geslagen

door de grote achterstand, doch in-

tegendeel met de vaste wil om te

zorgen, dat deze aohterstand werd
ingelopen. En tot verbazing van
velen gelukte dit. Zokcr niet het

minst door het enthousiasme, waar-
mee de zaken werden aangepakt.

Aaldert Stobbelaar maakte er 1-3

van, 8 minuten nadat na de rust de

strijd opnieuw was ontbrand. De
onzen beheersten het veld. Gerard
Nijkamp benutte een toegekende

strafschop (2-3) en wat later maakte
Arend stobbelaar tot aller vreugde

de gelijkmaker (3-3). Maar Uit-

hoorn zat ook niet stil en wist

via Kabalt weer een voorsprong te

verkrijgen (3-4) maar de onzen ble-

ven aanvallen en het was opnieuw
Arend Stobbelaar die kort voor het

einde alweer de gelijkmaker scoorde

zodat met een 4-4 uitslag iedereen

tevreden was.
Degenen, die doelpunten wensten

te zien, zijn dus wel aan hun trek-

ken gekomen en ons persoonlijk

heeft deze aantrekkelijke wedstrijd

ervan overtuigd, dat er met deze

opstelling heus v/el iets te bereiken

valt. Er was durf en doorzettings-

kracht voor nodig om na een zo

grote achterstand nog zulk een be-

vredigend resultaat te bereiken. En
te weten, dat enthousiasme onze

ploeg bezielt, is al héél wat waard.

Met grote belangstelling zien we
het verdere verloop van deze com-
petitie tegemoet. K.

Een interessante verbouwing
De ihecr L. J. Rinkel heeft de

sluiting van zijn banket-bakkers-
winkel aan het Raadhuisplein, in

verband met do bakkers-vakantie-

regeling, benut, om deze winkel een
grondige verbouwing te doen onder-
gaan.
Het is niet de eerste verbouwing,

die deze N.V. in de loop der jaren

Stoken met aardgas

Nu de invoering van het aardgas
ook voor onze gemeente steeds meer
urgent gaat worden en vermoedelijk
in de loop van volgend jaar ook in

Zandvoort een feit zal worden, me-
nen wij er goed aan te doen, af en
toe ionze lezerskring in te lichten

over de vorderingen die worden
gemaakt bij deze invoering en de
mogelijkheden, die het gebruik van
aardgas biedt.

Wij starten thans met een interes-

sant artikel dat wij met verzoek

om plaatsing ontvingen van de Ver-
eniging „Nederlands fabrikaat" en

dat in hoofdzaak handelt over de

verwarming van onze woning met
een aardgas-centrale-verwarming.
De directeur van het Zandvoortse

gasbedrijf, de heer A. A. Cense,

zegde ons toe, ons ter nadere infor-

matie aan onze lezers, regelmatig

op de hoogte te zullen houden over

uitvoerde. Reeds in 1900 werd deze

zaak hier gevestigd door het bak-
kersbedrijf Paul C. Kaiser te Haar-
lem, lator overgegaan naar de N.V.

Cahrels brood en banketbakkerijen

totdat in 1909 de vader van de hui-

dige eigenaar, de heer L. J. Rinkel

het bedrijf ging exploiteren, dat in

de loop der jaren een begrip werd
zowel bij inwoners als badgasten.

Talrijke uitbreidingen en verbou-

wingen onderging het bedrijf in da

loop der jaren, voor het laatst in

1959 ter gelegenheid van de viering

van hot vijftig jarig bestaan.

De zaak bezat toen reeds de fraaie

tegeltableaux, die ook nu nog steeds

in het restaurant zozeer de aan-

dacht trekken van de bezoekers,

doch de heer Rinkel liet toen als

herinnering aan dit 50 jarig be-

staan door de Zandvoortse kunste-

naar-glazenier Dick van der Mije

boven de grote ramen de fraai ge-

brandschilderde kleine ramen ver-

vaardigen mot voorstellingen van
oude strandgezichten, de zaak in

1909 en in 1959, het oude mannen
en vrouwen gasthuis en een fraaie

doorkijk naar de Hervormde kerk.

Ook thans werd voor de verbouw-
de winkel do heer Dick van der

Mije ingeschakeld, die nu ramen
vervaardigde met afbeeldingen van
het Zandvoortse Raadhuis, het wa-
pen van Zandvoort en het bakkers-

embleem „de hoorn des overvloeds".

Deze prachtige, kunstzinnig uitge-

voerde voorstellingen trekken sterk

de aandacht en wij hopen op het

bijzonder mooie werk van deze

Zandvoortse kunstenaar, (
waaruit

een sterke liefde voor zijn geboorte-

grond spreekt, in dit of het volgen-

de nummer uitvoeriger terug te

komen.
Het inwendige van het winkel-

pand werd door het aannemersbe-
drijf van de firma J. H. Koning in

slechts drie weken tijd verbouwd
tot een hoogst aantrekkelijke ver-

koopruimte, waarbij gewoekerd
werd met de ruimte. Er kwam een

geheel andere indeling, zodat het

niet alleen voor de verkoopsters

veel gemakkelijker werken is, doch
ook de klanten een veel grotere

ruimte kregen toogewezen, terwijl

de inventaris op overzichtelijke en
aantrekkelijke wijze werd opgesteld.

Bijzondere vermelding verdient

bij dit alles zeker het fraaie werk-
stuk van de ohef-kok, dat deze als

herinnering aan deze nieuwe ver-
bouwing vervaardigde en vanaf de
openingsdatum, j.1. maandag in de
eveneens zeer ruim geworden etala-

ge te bewonderen valt.

Wij feliciteren de N.V. Rinkel
van harte met deze nieuwe uitbrei-

ding en zo geslaagde verbouwing
en wensen alle medewerkers(sters)
voor de toekomst goede zaken. K.

belangrijke aangelegenheden, die

met de invoering van het aardgas
in verband staan.

Wel of niet verwarmen met aard-
gas is het gesprek van de dag.

Nederland is een guur land, met
een lang stookseizoen. Voor mensen,
dieren en planten is een regelbare

warmte door de gehele woning, of

deze nu groot is of klein, een goede
verwarming, omdat geen te grote

temperatuursverschillen -kunnen op-
treden tussen dag en nacht.

Een centraal verwarmingssysteem
dus. Centrale gasverwarming is nu
een bereikbaar ideaal geworden met
vele voordelen. Immers:

het plaatselijk gasbedrijf brengt
het gas in uw woning, waar die ook
staat; het garandeert een ononder-
broken aanvoer van brandstof onder
constante druk en plaatst een be-

trouwbare meter, waarop het ge-

bruik kan worden afgelezen; gas

maakt de aanleg van individuele

centrale verwarmingsinstallaties,ook

voor étagewoningen en flats moge-
lijk, waarbij ieder uitsluitend voor

de warmte in de eigen woning be-

taalt; gas is gemakkelijk aan te ste-

ken en gemakkelijk buiten bedrijf

te stellen; desgewenst kan een auto-

matische bediening worden gekozen;

geen as, stof en vuil, waardoor de
onderhoudskosten praktisch nihil

zijn; geen brandstofopslag en
transport, geen leveranciers aan de

deur; de gasinstallatie is veilig en

werkt vrijwel geruisloos. Het in-

stalleren is gemakkelijk. De beta-

ling is prettig — de gasrekening

komt na het gebruik.

Allemaal waar, zult U zeggen,

maar dan krijg ik zo'n ketel in de

keuken — waar zet ik die. Dat nu
is tegenwoordig geen probleem meer.

Hij hangt aan de wand,
uw centrale-verwarmings unit

voor aardgas.

Wij spreken trouwens niet meer
van een ketel, maar van een „unit",

die geheel automatisch kan func-

tioneren. Hij is omgeven door een

lichtmetalen mantel. Er moet een

schoorsteenafvoer aanwezig zijn en

voldoende luchttoevoer voor de ver-

branding. Regel- en beveiligings-

apparatuur, circulatiepomp e.d. zijn

binnen deze mantel gemonteerd.

Deze centr-O-bherm wandunit kan

ook uitstekende diensten bewijzen,

vooral bij weinig beschikbare vloer-

oppervlakte. Hij kan ergens in de

keuken hangen, maar bijv. ook op

zolder. Het gewicht, inclusief 25

liter water, is 125 kg. Met 4 keil-

bouten kan hij aan elke binnen- of

buitenmuur worden opgehangen. De
aansluitingsmogelijkheden voor gas.

water en elektriciteit zijn zo uni-

verseel, dat men er alle kanten mee
op kan. Hij werkt volautomatisch

met elektrische ontsteking. Geen
lucifers dus!
De voorkap is schroei'loos en

stootvast wit gemoffeld. Hij sluit

vlak aan tegen de wand en kan in

zijn- geheel afgeschoven worden.
Alje' onderdelen zijn dan voor on-
derhoud gemakkelijk bereikbaar.

Het uiterlijk heeft veel aandacht
gekregen. De afmetingen zijn 60x35x
80 cm., dus een aardig wit orna-
ment aan de muur. De capaciteit

bedraagt 15.000 Kcal/h of 20.000

Kcal/h, ruim voldoende voor flats

en eengezinswoningen.

Ombouwen van bestaande ketels?

In bepaalde gevallen is het mo-
gelijk een bestaande centrale ver-
warmingsketel, die is ingericht

voor het stoken van vaste brandstof

of olie om te bouwen voor het ge-
bruik van aardgas. Het Gasinsütuut
heeft mpl betrekking tot een derge-
lijke ombouw speciale eisen gesteld.

Vaak zal blijken, dat de kosten van
ombouw zodanig oplopen, dat het
beter' is een nieuwe ketel te kopen.
Het ombouwen eist een gespeciali-

seerde kennis en daar het vaak om
een hoog bedrag gaat, doet men er
goed aan in die gevallen contact op
te nemen met het Gasbedrijf of de
fabrikant (importeur) van de ketel.

Di richtprijs van de beschreven
wandunit (met waterpomp, kamer-
thermostaat enz.) is ƒ 1575,—. Ook
staande units liggen veelal lager in

prijs dan een ombouw kost, waar-
van moet worden afgewacht of hij

wel voldoet.

Kosten. Een kostenvergelijking
toont aan, dat verwarmen met
aardgas goedkoper is dan met vaste
brandstof of olie. De Voorlichtings-
dienst van de Gasbedrijven vertelt

U hierover — en over nog veel
meer — alles in twee boekjes „Hoe
kies ik de juiste verwarming?" met
een bijbehorende „Wegwijzer", die

U kunt verkrijgen door overschrij-

ving van ƒ 0,32 of girorekening nr.

1138, t.n.v. Voorlichtingsdienst van
de Nederlandse Gasbedrijven te

Den Haag.
Centrale gasverwarming is nu

bereikbaar, ook voor flats en een-
gezinswoningen. En de ketel, pardon
de unit, kunt U kwijt ergens aan
de muur

EEN MOOIE ONDERSCHEIDING
Wij lazen in de „Legerkoerier"

van september (het maandblad voor
onze militairen) een leuk bericht,

dat wij onze lezers niet willen ont-
houden. Dit bericht luidde als volgt:

Mensenredder kreeg het erekoord.

Vrijdagmiddag 27 augustus stond

de B-batterij van 44 Afdva' in de
legerplaats 't Harde aangetreden
voor een bijzondere gebeurtenis.

Jan van der Mije uit Zandvoort
ontving voor het front van de troep

uit handen van zijn batterij-com-
mandant, kapitein T. W. A. Damen,
het erekoord, omdat hij zaterdag-
middag 14 augustus in Zandvoort
door moedig en doortastend optre-

den het leven van een 23-jarige

Duitse badgast had gered.

De kapitein zei er trots op te zijn

Van der Mije in zijn batterij te

hebben en prees zich gelukkig dat
hij hem indertijd toestemming had
verleend om tijdens de parate week-
ends op te treden als lid van de
Vrijwillige Reddingsbrigade in

Zandvoort.
Van der Mije heeff die middag,

toen hij met een snelboot bezig was
afgedreven luchtbedden op te ha-
len, bij een van de badinrichtingen

een man zien drijven. Hij sprong
overboord en wist het bewusteloze
slachtoffer in de boot te werken,
waar hij direct begon met mond-
op-mond-beademing. Dat werk
heeft hij, eenmaal aan land geko-
men voortgezet, tot ongeveer zeven
minuten later de levensgeesten

terugkeerden.
Overigens maken wij gaarne mel-

ding van het feit dat deze kanon-
nier — die de gehele batterij ten

voorbeeld werd gesteld — ook een

goed militair is, die op de dag van
zijn onderscheiding juist het diplo-

ma had gekregen als richter 1ste

klasse.

Bij het artikel was een foto ge-

plaatst met als onderschrift: „Ka-
nonnier Van der Mije ontvangt de

gelukwensen van zijn kameraden".

AMBTENAREN GAAN
FEESTVIEREN
De personeelsvereniging van de

Zandvoortse gemeente-ambtenaren
herdenkt dit najaar haar tienjarig

bestaan. Ter gelegenheid daarvan
zal op zaterdag 30 oktober in het

Badhotel een feestavond worden
georganiseerd.

„ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB"
Na de start van het schaaksei-

zoen 1935-'66 on de jaarvergadering

worden in de clubcompetitie de

eerste tien plaatsen respectievelijk

bezet door de heren, Luykx, Vos,

Glasbergen, Lindeman, Termes,

Nielsen, v.d. Brom, Bais, Gcrrits-

ma en van Elk.

GRATIS CONTR6LE
AUTO-VERLICHTING'
Met ingang van 28 september

kwam de ANWB met zijn voertuig-

verlichtingsactie in Hoofddorp, Bad-
hoevondorp en Zandvoort.

Van 28 september t.m. 2 oktober

zullen door de ANWB in deze plaat-

sen resp. op het parkeerterrein

Winkelcentrum, hot Lorcntzplein en

de Favaugeplein, mobiele controle-

stations worden geplaatst, waar
automobilisten, al of geen lid van

de ANWB, zonder kosten de juiste

werking van de autoverlichting

kunnen laten controleren en de kop-

lampen kunnen laten afstellen.

De ANWB hoeft in het herfst-

en winterseizoen 1964-1965 circa 30

kleine en middelgrote steden met
zijn verlichtingscontrolcstations be-

zocht. Van de meer dan 25.000 on-

derzochte auto's moesten bij ruim

85°/o de koplampen ,wórden afge-

steld. Bij 25% werden gebroken aan

andere verlichtingspunten gecon-

ststGcrd.
Gezien de enorme belangstelling

die automobilisten voor deze eerste

verlichtingsactie aan de dag hebben
gelegd heeft de ANWB besloten dit

seizoen opnieuw oen groot aantal

plaatsen te bezoeken.
De verlichtingscontrolestations

zijn geopend van dinsdag t.m. vrij-

dag van 12.00 tot 19.00 uur; op za-

terdag wordt gewerkt van 10.00 tot

16.00 uur.

A.S. ZONDAG AUTORACES
Het communiqué van de Ned. Auto
Rensportvereniging werd helaas te

laat ontvangen om het in deze editie

nog in z'n geheel op te nemen.
Volstaan we daarom met mede te

delen, dat wij van de heer Hugen-
holtz vernamen, dat de nationale
autoraces die a.s. zondag om 1 uur
aanvangen, een maximum aan span-
ning zullen brengen. Niet minder
dan 134 wagens, verdeeld over 6

races, versohijnen aan de start, het-
geen een record betekent, waaron-
der een Internationale race als

sluitstuk met formule Vee renwa-
gens, waarin o.a. behalve onze
plaatsgenoot Wim Loos, ook drie

Oostenrijkers, een Duitser en drio
Belgen zullen starten. In de vrije

formule-race starten 17 wagens. De
training vindt plaats morgen (za-

terdag) van 12-17 uur.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Anna Maria Elsa, d. van

L. Determann en A. M. C. Schaap.
Geboren buiten de gemeente:
Sandra Manna, d. van A. B. A.
Koolhaas en H. B. Claus. Michael
Peter, z. van P. D. de Boer en O
Jobse. Caroline, d. van B. Water-
drinker en M. C. Paap. Maarten.
z. van J. R. Berkenbosch en H. E.

Maarsen.
Ondertrouwd:
B.J.H. Dijkstra en T. Janssen.

Gehuwd:
Oh.B.S.Folmer en J.M.Gelderblom.
D. van Duijn en R. Huissen.
Q. A. M. Kok en M.E. Schwarzien.
J. H. J. Boom en A. Göbel.
J. Terol en M. E. de Muinck.
F. H. de Bruijne en J.C. Wijmans.
B. Burgers en W.A.M. v. Roode.

Overleden: Johanna Storm, geh. m.
J.' M. Fransen, 76 jaar.

Antonia J. Elsohot, 71 jaar, wed.e
van J. N. van Hulst, wonende te

Amsterdam.
Overleden buiten de gemeente:
Anna Troznai, 81 jaar, wed.e van
I. Fogarassi. Jacob J. Honders, 84

jaar, wedn. van M.W.C. Hoefling.
Alida Kuhlman, 76 jaar, wed.e v.

C. F. van der Bult. Willempje
Koning, 76 jaar, wed.e van E. Bol.

CULTURELE WEEK
VOOR DE JEUGD
Dank zij een bevredigende deel-

name zal de door do Stichting Cul-
turele Kring „'t Helm" te Zandvoort
te organiseren culturele week voor
de jeugd van 4 tot en met 10 novem-
ber a.s. volgens do aanvankelijk ge-
kozen opzet doorgang kunnen vin-
den. Aan de nodige voorbereidingen
wordt door het bestuur nog steeds

druk gewerkt.
In genoemde week zal o.a. in een

nog nader aan te wijzen lokaliteit,

bij voorkeur gelegen in het centrum
van het dorp, een doorlopend ge-
opende expositie worden gehouden
van door de Zandvoortse jeugd ver-
vaardigd teken- en schilderwerk en
andere uitingen van handvaardig-
heid, als boetseerwerk, beeldbouw-
werk etc, alsmede van eigen foto-

grafische opnamen.
In de sector uitvoerende kunst:

muziek, toneel en voordracht is de
deelname thans al zodanig, dal ten-

minste twee openbare avonden zul-

len kunnen worden gegeven. De
deelnemers krijgen op korte termijn
nadere instructies.

Veel medewerking mag „'t Helm"
ook ondervinden van de besturen
van de plaatselijke jeugdverenigin-

gen, die bereid bleken hun leden
sterk tot deelname te stimuleren.

Bij sommige jonge mensen scheen
eerst nog enige zgn. „drempelvrees"
aanwezig te zijn, doch de vele re-

cente aanmeldingen uit het kamp
der jeugdverenigingen wijzen er op,

dat deze drempelvrees blijkbaar

thans grotendeels is overwonnen.
Van het deelnemen in groepsver-

band had „'t Helm" eerlijk gezegd
iets meer verwacht. Toch biedt een
zodanige deelname een prachtige

gelegenheid om van de partij te zijn,

vooral voor degenen, die, om welke
reden dan ook, voor een individueel

optreden terugschrikken en de blok-

fluitpartij in een muziekensemble
kan zoveel niveau blijken te heb-
ben, dat het individueel prijswin-

nend is.

Het zou voorts bijzonder op prijs

worden gesteld, indien enkele groe-

pen een avondvullend toneelpro-

gramma brachten. Volstaan zou kun-
nen worden met het spelen van
scènes uit toneelwerken. Het gaat
daarbij niet allereerst om het stuk,

doch meer om de presentatie.

Tenslotte mag er op worden ge-

wezen dat tot 23 oktober a.s. nog
gelegenheid bestaat zich voor deel-

name bij het secretariaat van „'t

Helm", Brederodestraat 47, op Ie

geven.

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
Tijdons de in restaurant „Zomer-

lust" gehouden algemene ledenver-

gadering van de Zandvoortse Brid-

geclub werden de periodiek aftre-

dende bestuursleden, J. G. Bisen-

berger voorzitter, D. Vader vice-

voorzittor en Mevrouw E. Hagen-
Vlaming penningmecsleresse, bij

acclamatie herkozen. De penning-
meester deelde in zijn jaarverslag

mede, dat een verhoging van de
contributie voor het komende ver-
enigingsjaar noodzakelijk zal zijn.

De indeling van de wintercompe-
titie werd na een uitvoerige be-
spreking vastgesteld, terwijl ter

voorbereiding van de viering van
het twintig jarig bestaan der ver-
eniging een feestcommissie werd
gevormd bestaande uit de dames
Hagen, Heidoorn en Spiers, en de
de heren de Jong en Vader.
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LIEDJES DIE DE JAREN TROTSEERDEN

Is het U wel eens opgevallen, dat
de echte Zandvoorters van nature
zangerige mensen zijn? Ik kwam
weer tot deze konklusie, toen ik op
S september j.1. de jaarlijkse bus-
tocht met de bejaarden, meemaakte
en het gezang in elke bus weer hoog
opklonk. De voorliefde van de
Zandvoorters gaat daarbij - even-
als in het verleden - nog altijd uit
naar echt zangerige melodieën, wijs-
jes waarbij men flink kan uithalen
en galmen en bij voorkeur moeten
het dan nog liedjes zijn, waarbij de
zee betrokken is. Voor „Ferme jon-
gens, stoere knapen", „In een blauw
geruite kiel" en „Een scheepje in de
landt" heeft men dan ook nu nog
een bepaalde voorliefde.
Boven alles verheft zich echter

het Zandvoortse volkslied. Het werd
gemaakt door de welhaast legenda-
risch geworden Dominee Swaluë,
die van 1837 tot 1882, dus 45 jaar
predikant was bij de Hervormde
Kerk in onze gemeente, ter gelegen-
heid "an do opening van de eerste
bewaarschool in Zandvoort, de W.
H. Suringar-school en bij deze ope-
ning, op 28 september 1846 voor het
eerst gezongen. Die Dominee
Swaluë was wat je noemt een „uit-

gekookte" dominee. Hij wist zich bij

de Zandvoortse bevolking bijzon-
der populair te maken en wist bo-
vendien precies, hoe hij hen het
best kon „pakken". Daarom maakte
hij het Zandvoortse volkslied op een
zeer populair wijsje, dat gemakke-
lijk in het gehoor lag, namelijk het
bekende „Klein vogelijn op groene
tak" en in do tekst speculeerde hij

wel heel bijzonder op de voorliefde
van de Zandvoorters voor hun dorp
en hun zee, waardoor dit lied bij

elkeen van de aanvang af zeer
dierbr.ar werd en dit nog altijd is.

Men zingt het ook nu nog met een
zekere devote eerbied. Meermalen
heeft men getracht, op de woorden
een andere compositie ingang te

doen vinden. Het is nooit gelukt, de
originele wijs werd steeds gehand-
haafd. Voor de echte Zandvoorter
is het Zandvoortse volkslied even
dierbaar als voor de echte Neder-
lander het Wilhelmus. De woorden
zijn zeker hier en daar aanvecht-
baar, maar daar wil de Zandvoorter
niet van horen. De kern ervan is

mijns inziens gelegen in de beide
laatste regels van elk couplet die

de geboren Zandvoorters heel erg
aanspreken en waarbij Ds. Swaluë
zeker speculeerde op hun gevoel en
sentiment. Dat hij daarin tenvolle
slaagde, staat wel vast. "Hieronder
laat ik U de tekst volgen van dit

zo dierbaar „Zandvoorts volkslied"
dat reeds vele jaren trotseerde, al-

tijd even populair bleef en dit wel
altijd zal blijven.

Gelukkig wij, de frisse lucht
Aan 't vrij en open strand
Verkwikt en sterkt ons ied're dag,
Ons huis staat hoog op 't zand.
Wij leven vrolijk en tevrêe, )

Omdat wij wonen aan de zee. ) Bis

Dat zoute nat dampt levenskracht
En levenslust in 't hart,
Het ruim en heerlijk zeegezicht
Verdrijft bij ons de smart. -

Wij leven vrolijk en tevrêe, )

Omdat wij wonen aan de zee. ) Bis

Ver van de stad met al haar pracht,
Met al haar ijdelheid,

Zien wij het prachtigste van al,

Het beeld der eeuwigheid.
Wij zijn geboren aan de zee, )

Dat maakt, dnt maakt
ons wel tevrêe ) Bis

Haar groen gewaad,
haar sneeuwwit hoofd

Betoov'rcn steeds ons oog,

En als zij raast en kookt en brandt,
Slaan wij de blik omhoog.
Gelukkig immers is ons lot, )

Waar zee, waar zee is,

daar is God

Als schrille tegenhanger laat ik
U hieronder thans volgen een lied,

dat gemaakt werd door een badgast
in ongeveer dezelfde tijd. Er werd
geen wijs op gemaakt, maar het is

toch bij de oud-Zandvoorters altijd

bewaard gebleven als een merk-
waardig vers, zij het ook, dat het
Zandvoorts volkslied, de Zandvoor-
ters dierbaar werd. Er blijkt uit,

dat Zandvoort, - toen in opkomst
als badplaats - toch lang niet bij

allen in de smaak viel. Wat dit be-
treft is er eigenlijk heden ten dage
niets nieuws onder de zon, zoals we
kort geleden nog konden vaststellen.

Dat Zandvoort is een ak'lig nest,

Zo schraal als 't nergens is,

Men leeft er in een lucht, verpest
Door 't drogen van de vis.

Je hoort er niets dan windgedruis
En 't buld'ren, nacht en dag
Van 't eeuwigdurend zeegeruis
Al klotsend, slag op slag.

Op straat loopt men maar
heen en weer,

't Is bedelen zonder end:
„Meneertje, mag ik alstublieft

Een pijp, maar liefst een cent".

In 't Badhuis is het vrees'lijk duur,
Die Funkler weet van geld,

Het is goedkoper bij z'n buur
Maar wachten als je schelt.

En dan maar lopen heen en weer
Door 't ongebaande zand
De barre duinen op en neer
Of langs het kale strand.

Je ziet er heren hoog van aard
En dames wonderfraai,
Ook visserslieden, bruin verbrand
Gekleed, in rode baai.

Die zwalkten 't grote water rond
In. alle -wind en weer,
Maar bleek en zwak en ongezond
Ziet menig rijke heer.

Men stak zich voor de somb're kost

Geruime tijd in zee,

Maar menig 'heer die reed en rost',

Was niet zo weltevrêe.

Men leeft er vrij van stadsgewoel
In stille.rust en vree,

De dampkring is er o zo koel

En o zo schoon de zee.

Nu ziet zij groen, dan ziet zij grauw,
Dan valt ztj, dan is 't vloed,

Dan is zij strak als 't hemelblauw,
Dan als een leeuw verwoed.

Tot zover dit epos uit vroeger ja-

ren, waarin de schrille tegenstellin-

gen in het Zandvoort van toen be-

zongen worden. Ik heb zo de indruk
dat het niet geheel af is en dat er

nog enkele coupletten aan ontbre-

ken, want mijns inziens gaat het

als een nachtkaars uit. Voor een
eventuele aanvulling houd ik mij

dan ook gaarne aanbevolen.

(Wordt vervolgd)

DERDE NOORDZEE RALLY
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de motorclub „Zandvoort" voor de
derde maal de Noordzee-rally voor
auto's motoren en scooters. De op-
brengst van deze rally is elk jaar
bestemd voor een liefdadig dool.
Ditmaal zullen de baten ten goede
komen aan de afdeling Zandvoort
van het Nederlandse Rode Kruis
voor verdere uitbouw van het work
onder andere aanschaffing van mo-
bilofoons, welke in 't bijzonder op
het circuit zeer goede diensten kun-
nen bewijzen. Tot nu toe bestond
voor deze rally een grote belang-
stelling en men verwacht ook nu
weer zeer veel deelnemers(sters).
Er zal worden gereden in twee

klassen, de A klasse voor geoefen-
de rijders en zij, die veel aan oriën-
tatieritten deelnemen. Deze rit, over
een afstand van 75 kilometer wordt
gereden volgens het reglement van
de K.N.M.V. en is uitgezet over uit-
sluitend goed berijdbare wegen.
De C klasse staat open voor rij-

ders dde geheel of vrijwel geheel
onbedreven zijn in het rijden van
orïëntaticritten. Ook hier wordt ge-
reden over een afstand van 75 kilo-
meter volgens eigen reglement en
de aard van deze rit is zeer een-
voudig gehouden.

Inschrijving kan geschieden bij

de heer J. Limbaöh, Bloemendaal-
seweg 61a te Bloemendaal of van
12 uur af op de wedstrijddag in

Restaurant de la Course, op het
circuit van Zandvoort. De start ge-
schiedt van 1 uur af op het circuit

vóór de hoofdtribune. De prijsuit-

reiking zal des avonds om 8 uur
geschieden in het Badhotel te Zand-
voort, waarna een bal de wedstrijd-
dag zal besluiten. --'
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Dit was dan ons Zandvoortse
volkslied. We zullen het stellig nog
veel, nog heel veel horen! Komt U
er nóóit aan, want dan komt U aan
de Zandvoorters zelf en trapt U een
heilig huisje in.

„VROUWEN IN DE V.V.D."
Dinsdag j.1. vond de eerste bijeen-

komst plaats van de sedert kort op-
gerichte Zandvoortse afdeling van
de organisatie „Vrouwen in de
V.V.D.". De bijeenkomst had een
zeer geanimeerd verloop. Het bleek
dat de aanwezige dames de extra
band welke deze organisatie tussen
de vrouwelijke leden van de V.V.D.
wil leggen, allen zeer appreciëren.
Met algemene stemmen werd be-
sloten het oprichtingsbestuur be-
staande uit de dames: Mevrouw 'F.

Wels-van Klingeren, voorz.-secr.;
mevr. C. M. Hessing-Vink, algemeen
adjunct en mevr. K. Sok-de Wit, te

handhaven en de data der bijeen-
komsten voorlopig te stellen op de
laatste dinsdag van de maand, zodat
de volgende bijeenkomst op 26 okt.
a.s. is, weer ten ihuize van de familie
Wels, Dr. C. A. Gerkestraat 78.

Hierna vond een levendige dis-
cussie plaats over enkele politieke
en sociale problemen, waarna de
dames om 4.30 uur voldaan afscheid
namen. I

10.000 VOORGELICHTE HUIS-
VROUWEN IN EEN MIDDAG!
Zoals langzamerhand, algemeen be-
kend zal zijn, geeft de Nederlandse
Federatie voor Vrouwelijke Vrijwil-

lige Hulpverlening (overkoepelend
orgaan van de 15 grootste vrouwen-
organisaties) voorlichting over de
beveiliging van gezin en huis in

tijd van oorlog en in geval van
rampspoed van andere aard. Deze
actie wordt gevoerd onder de naam
„door vrouwen aan vrouwen —
Eén op Vijf".

Normaal wordt deze voorlichting

gegeven aan groepjes van 10 a 12

dames in huiskamer of bedrijf door
hiertoe opgeleide voorlichtsters.

'Op donderdagmiddag 7 oktober
a.s. 2.15 uur echter zal aan de hand
van een televisie-uitzending een
voor het gehele land groot opge-
zette voorlichtingsactie gehouden
worden. Op deze middag n.1. zal de
Stichting Socutera een televisie-

uitzending wyden aan het brand-
gevaar thuds, waarbij onder meer
het blussen van brandjes met een-
voudige middelen zal worden ge-
toond. Het ligt in de bedoeling daf
deze uitzending in Nederlandse
huiskamers kan woren gevolgd
door zoveel mogelijk groepjes
(huis)vrouwen. Het gaat hier om
„up-to-date" voorlichting, waarbij
ook begrippen als „kern-explosie"
en „radioactieve neerslag" (fallout)

zullen worden behandeld. De Fede-
ratie verwacht dan ook dat vele
vrouwen zich hierover op de hoogte
zullen' willen stellen.

Dames, nodigt Uw kennissen, fa-

milie en vrienden, die geen televisie-

toestel bezitten bij V thuis en vormt
gezellige groepjes voor gezamenlijk
•kijken en luisteren!

HET NIEUWE BUSSTATION
Wanneer alles volgens plan blijft

•verlopen hoopt men met de bouw
•van het nieuwe busstation aan de
Tramstraat omstreeks 15 oktober
gereed te komen. Direct daarna zal

een begin worden gemaakt met de
afbraak van het huidige eindhalte-
station met de daaraan grenzende
schapenhokken. Een vertrouwd
beeld, daterend uit de beginperio-
de van de electrische tram zal daar-
mee uit ihet dorpscentrum verdwij-
nen. 'De verwachting is, dat het
nieuwe busstation eind oktober in
gebruik zal worden gesteld.

„VOOR ANKER"
BEJAARDENSOCIETEIT
Voor het nieuwe seizoen bestaan

alweer grote plannen. Het zal ge-
opend worden op maandag 4 okt.

om 2 uur met een bonte middag
in restaurant „Zomerlust". Hier zal
optreden het cabaretgezelschap van
Liesbeth Brugman uit Amsterdam.
Deze bijeenkomst zal voor alle

Zandvoortse bejaarden toegankelijk
zijn, zonder enige bosten.
De eerste gewone „soosmiddag"

vindt plaats op woensdag 6 oktober
en vervolgens weer iedere maan-
dag-, woensdag- en vrijdagmiddag
van 2-5 uur. in „Zomerlust".
De club „Bejaarden-gymnastiek"

start op woensdag 6 oktober in „Zo-
merlust" van 13.15 tot 13.45 uur.
Deze club zal staan onder leiding

van de heer F. Boukes te Zandvoort,
leraar lichamelijke opvoeding M.O.
De repetities van het bejaarden-

koor vangen ween aan op donder-
dagmiddag 7 oktober om 2 uur in

„Zomerlust", terwijl plannen in

voorbereiding zijn, om te komen tot

oprichting van een bejaarden-dub-
bel mannenkwartet, waartoe • enkele
heren de wens hebben -te kennen
gegeven.
Een jubileumfonds voor de vie-

ring van het 2de lustrum zal worden
gevormd. Onder meer zal ter ver-
sterking van dit fonds getracht
worden een bazaar te organiseren,
alsmede een klaverjaswedstrijd met
Zandvoortse klaverjasclubs. Diverse
artikelen zullen voorts op de ,soos-

middagen ter verkoop worden aan-
geboden.
Voor dit jaar werden reeds acht

bijzondere bijeenkomsten vastge-
steld, waaronder een Sint Nicolaas-
en een Kerstmiddag.
De jaarlijkse algemene ledenver-

gadering zal worden gehouden op
maandag 11 oktober in „Zomerlust".
De periodiek aftredende bestuurs-
leden Broersma, Ram en Spanjer
hebben zich herkiesbaar gesteld.

DE LEEFTIJD DER
ZEER STERKEN
Donderdag 7 oktober zal onze

plaatsgenoot, de iheer S. Slagveld
80 jaar worden. Hij zal daarmee do
leeftijd der zéér sterken hebben be-
reikt en is - ondanks het klimmen
van zijn jaren - nóg bijzonder vi-

taal en nog meermalen zult U hem
op straat tegenkomen.
Wij menen, dat wij deze belang-

rijke mijlpaal in het leven .van de
binnenkort jarige, wel even in onze
kolommen mogen vermelden.
De heer Slagveld was namelijk in

het openbare leven altijd een be-
langrijk figuur. Voor de Christelijk

Historische Unie trad hij als raads-
lid op van 27 augustus 1946 tot 22

januari 1957 en hij fungeerde als

wethouder van 23 december 1948 tot

1 september 1953.

Om zijn gedegen oordeel en zijn

grote kennis van de Zandvoortse
aangelegenheden werd .hij in beide
functies door een ieder zeer ge-
waardeerd.
De heer S. Slagveld zette. hiermee

de „Slagveld-traditie" voort, daar
ook zijn vader, de heer J. Slagveld,

in de vooroorlogse jaren gedurende
een lange periode raadslid was.
Een zware slag trof hem kort ge-

leden, toen zijn echtgenote kwam
te overlijden en de avond van zijn

leven daardoor veel van haar glans>

verloor.
Moge God hem nog vele jaren

van- een rustig leven doen
.
genieten

in zijn geliefd Zandvoort, bij de op-»

bouw waarvan hij zulk een werk-
zaam aandeel had. K.

OPBRENGST KOLLEKTE
De zaterdag j.1. in Zandvoort ge-

houden kollekte ten bate van de
reklassering heeft opgebracht een
bedrag van ƒ950,50. Het komité
zegt allen <lie hieraan hun mede-
werking verleenden hartelijk dank.

DWEER-JUBILEUM-
ELRIT

Als onderdeel van de viering van
het tienjarig bestaan van de per-
soneelsvereniging der Vrijwillige
Brandweer Zandvoort had zondag-
middag een puzzelrit plaats, waar-
aan werd deelgenomen door 50 in-

schrijvers.
Burgemeester Mr. H. M. van Fe-

nema loste hiervoor op het goede-
renstations-emplacement aan de
van Speijkstraat het startschot en
ontving daarna voor dit op hoge
prijs gestelde gebaar uit handen
van de voorzitter der vereniging,
de heer J. van der Kruk een her-
inneringsvaantje. De rit over vijf-

tig kilometer, was uitgezet uitslui-

tend over wegen in Zandvoort en
er werd aan deel genomen door
dienst- en burger-motorvoertuigen.
Tijdens een gezellige bijeenkomst

werden door voorzitter van der
Kruk in restaurant Zomerlust de
vele fraaie .prijzen uitgereikt.

De voornaamste uitslagen luidden:

Klasse A: Brandweer Zaandam,
82 strafpunten; 2. Hoogstra, Zaan-
dam, 845 p; De poedelprijs was
voor Brandweer Zandvoort met
857 str.p.

Klasse B: 1. J. van der Putten,

Haarlem, 53 str.p. 2. J. van der

Wouden, Zandvoort, 235 str.p.; 3.

A. Sw'er, IJmuiden 298 str.p.; 4.

A. Kol, Sas van Gent, 329 str.p. en

5. mej. E. Korting, 337 str.p. De
poedelprijs ging naar G. Seders,

Zandvoort, 977 str. punten.

NATIONALE MOTORRACES
Op het circuit van Zandvoort or-

ganiseerde de K.N.M.V. ter afslui-

ting van haar race-seizoen in Zand-
voort zondagmiddag j.1. nationale

motorraces. De regen was aanvan-
kelijk de grote spelbreker, doordat

de rijders op het gladde wegdek
een grote voorzichtigheid in acht

moesten nemen, hetgeen de snelheid

aanzienlijk drukte. Toen het na-

derhand droog werd en het circuit

meer berijdbaar, was dit duidelijk

merkbaar. Dit neemt niet weg, dat

het - niet zeer talrijke publiek -

toch van interessante strijd kon ge-

nieten. De fraaie prestatie van de

Vries uit Wormer die de tien ron-

den aflegde op zijn.Honda met een

gemiddelde van ruim 113 km.u.,

was daar een sprekend voorbeeld

van, evenals de snelste ronde die

den Boer uit Callantsoog eveneens

op Honda maakte, n.1. ruim 119 k.u.

De eindstrijd tussen deze beide

verbeten vechters was bijzonder

spannend en werd door de Vries

met nauwelijks een halve wielleng-

te verschil gewonnen. Ook in de

andere klassen werd - voor zover

dit mogelijk was, verbeten strijd

gevoerd.

AANTREKKELIJKE VERLOTING
Gaarne vestigen wij even de aan-

dacht op de aantrekkelijke loterij,

die de Zandvoortse sportvereniging

„Zandvoortmeeuwen" heeft opgezet

en die volgende week van start

gaat. De opbrengst daarvan zal

bestemd worden voor de uitbrei-

ding van het clubhuis, waarvoor de

plannen reeds geruime tijd gereed

liggen.

Er aromen 8.000 loten in omloop,

die zullen worden verkocht voor

ƒ 1,— per stuk. Niet minder dan on-

geveer ƒ2000,— aan prijzen zal

worden beschikbaar gesteld waar-
onder als hoofdprijs een buiten-

landse reis.

Van harte bevelen wij deze lote-

rij bij U allen aan, niet alleen om
de vele winstkansen die deze biedt,

doch bovenal om het doel. Zand-
voortmeeuwen gaat het volgend

jaar haar vijf en twintig jarig be-

staan vieren. Zij mag gerekend
worden tot een der belangrijkste,

zo niet I>E belangrijkste sportver-

eniging in onze gemeente. Een beet-

je medeleven van de burgerij met
dit jubileum mag er toch wel zijn

en het initiatief van het bestuur,

om in deze niet te steunen op de

overheid, doch zelf de handen uit

de mouwen te steken ter vervolma-
king van het clubhuis op het hoofd-

terrein aan de Vondellaan, verdient

toch zeker ons aller steun. Be-
schouwt U daarom de aankoop van
enkele loten als Uw bijdrage voor

dit jubileum. Er wordt op U allen

gerekend en U steunt er een be-

langrijk doel mee.

ONGEVALLEN TIJDENS
HET WEEKEINDE

Tijdens het laatste weekeinde
hebben zich in onze gemeente weer
verscheidene meer en minder erns-
tige ongevallen voorgedaan.

Tijdens de training voor de mo-
torraces zaterdag j.1. geraakte de
motorrenner 'M. C. K. uit .Aalsmeer
in de bocht bij de Vijverhut op het
circuit van de baan. Hij ,kwam te

vallen en moest met een hersen-
schudding < en schaafwonden naar
zijn woning worden overgebracht.

Omstreeks 6 uur ikwam op de
Zandvoortselaan. een 19-jarige mi-
litair uit Zandvoort met zijn brom-
fiets ten val. Ook hij liep, een her-
senschudding op en «west naar
zijn woning worden vervoerd.

Tijdens de motorraces van zondag
j.1. slipte bij het Duintjesveld op
het circuit de 26 jarige motorrenner
.G.H.A. uit Alkmaar. ' Hij ' brak zijn-

linker onderbeen en werd naar het
Grote Gasthuis in Haarlem gebracht

• Op de 'Noordboulevard ter hoog-
te van het Shell service station
ikwam zondagavond om vijf uur de
bestuurder van een personenauto
in botsing met twee motorrijders.
De 27 jarige J.K. uit Weesp kwam
zo ernstig' ten. val, dat' hij een sche-
delbasisfractuur opliep.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gamaente Zandvoort

Controle bevolkingsregister.
Teneinde te' kunnen nagaan of het

bevolkingsregister een juiste af-
spiegeling geeft van' de in de ge-'
meente woonachtige personen, werd
de vorige week aan alle gezinshoof-
den en afzonderlijk wonende per-
sonen een controlekaart toegezon-
den, met verzoek deze kaart binnen
drie dagen ingevuld terug te zend-
den aan het gemeentebestuur van
Zandvoort (Afdeling Bevolking).
Tot heden is dit echter nog niet

door alle aangeschrevenen geschied.
Aan hen die in gebreke bleven,
wordt daarom verzocht thans ten
spoedigste alsnog aan bedoeld ver-
zoek te voldoen.

Niet meer geopend.
Ingaande vrijdag 8 oktober 1965 zal
het bureau paspoorten van de ge-
meentesecretarie tot nadere aan-
kondiging op de vrijdagavonden niet
meer geopend zijn.

BIJEENKOMST V.V.D.
De afdeling Zandvoort van de

Vereniging voor Vrijheid en Demo-
cratie, (V.V.D.) organiseert op dins-
dag 12 oktober in het Gemeen-
schapshuis een ledenvergadering.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 25 september:
Zandvoortm. - S.D.C.P. 1-0

O.D.I.N. 2 - Zandvoortm. 2 2-5

S.I.Z.O. 5 - Zandvoortm. 3 2-1

Adspiranten:
Zandvoortm. a - E.D.O. a 0-0

Zandvoortm. b - Bl.daal b 13-1
Zandvoortm. c '- Bl.daal c 7-2
Zandvoortm. e - Geel Wit c 1-6

H.F.C. j - Zandvoortm. f 0-8

Zandvoortm. h - Sp.vogels b 2-9

Pupillen:
Concordia a - Zandvoortm. a 0-5

BLdaal b - Zandvoortm. b 2-0
Zandvoortm. c - E.D.O. d 2-2

Uitslagen zondag 26" september:
Zandvoortm. - Uithoorn 4-4
Beverwijk 2 - Zandvoortm. 2 4-1

E.D.O. 4 - Zandvoortm. 4 3-0
BLdaal 3 - Zandvoortm. 5" 1-2

Zandvoortm. 6 - V.V.D. 1-4

Zandvoortm. 7 - Heemstede 3 7-1
Zandvoortm. 8 - D.S.O.V. 4 1-7

Sp.vogels 5 - Zandvoortm. 10 0-7

Voorkompetitie Interr. junioren:
D.E.M, a - Zandvoortm. a - 1-4

Junioren:
Zandvoortm. b - H.B.C, b 3-3
Zandvoortm. c - E.D.O. b 0-5

Programma zaterdag 2 oktober:
Zandvoortm.-Bl.Wit W. 14.30 u.

13. Zandvoortm. 2. - V.E.W. 3 16 u.

19. Zandvoortm. 3 - V.V.S.V. 2 10 u.

Adspiranten:
50..Zandv.m. a - Schoten a 15.30 u.

'

78.'Zandv.m. b - Schoten b 15.30 u.

92. Zandv.m. c - E.D.O. e 14.30 u.

102. H.B.C. e - Zandv.m. d 15.30 u.

135. Bl.daal d - Zandv.m. g 15.15 u.

141. Zandv.m. h - O.Gezellen g 14 u.

Pupillen:
155. Zandv.m. a - E.D.O. a 14.30 u.

168. Zandv.m. b - E.D.O. b 14.30 u.

Programma zondag 3 oktober:
K.V.V. - Zandvoortm. 14.30 u;
Zandv.m. 2 - St.vogels 2 14.30 u.

"

10. D.E.M. 3 - Zandvoortm. 3 12 u.

57. T.Z.B. 2 - Zandvoortm. 5 12 u.

74. Zandv.m. 6 - Alliance 3 12.30 u.

ilOl. Zandv.m. 7 - E.H.S. 7 9.45 u.

112. Zandv.m. 8 - Bl.daal 9 9.45 u.

Interr. Junioren:
Zandvoortm. a - D.O.S. a 12 u.

Junioren:
|145. D.I.O. a - Zandv.m. b 9.45 u.
'159. Zandv.m. c - Haarlem c 9.45 u.

171. Zandv.m.d - VI.vogels a 14.30 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afdeling Handbal
.Uitslagen zondag 26 september:
Dames: Zandv. - H.B.C. H.B.C. n.o.

Heren: Zandv.m. 2 - Concordia 12-13
Zandv.m. 1 - Far West 11-14

Dames jun.: Concordia - Z.M. 1 6-4
Meisjes: Zandv.m. 2 - Conc. 1 0-3

Zandv.m.3 - T.Y.B.B. 5-1

Zandv.m. 4 - Rapiditas 2 2-2
Odin - Zandv.m. 1 7-1

•Jongens: Zandv.m. - Blinkert 21-5

Programma zondag 3 oktober:
Dames:- 161. T.Y.B.B. - Z.M. 14 u.

Heren: 120. Vriendschap - Z.M. 14 u.

164. Rapiditas 2 - Z.M. 2 9.45 u.

Dames junioren:
176. Zandv.m. 2 - Umond 4 12.30 u.-
Meisjes adspiranten:
183. Umond 2 - Zandv.m. 2 ,13.30 u.
184. Zandv.m. 1 - Concordia 12.30 u.

193. .Zandv.m. 3 - D.S.O. 13.30 u.
194. Umond 4 - Zandv.m. 4 13.30 u.
Jongens adspiranten:
197. .Umond 1 - Zandv.m. 14.30 u.

R;K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Uitslagen zondag 26 september:

T.Z.B. adsp. a - R.C.H, c 0-4
T.Z.B. adsp. b - Van Nispen c 0-7
V.V.H. pupillen a - T.Z.B, a 1-0

Uitslagen zaterdag 25 september:
Alliance - T.Z.B. 2-2
T.Z.B. 2 - Concordia 4 5-3
T.Z.B. 3 - Bloemendaal 7 4-4
T.Z.B. 5 - E.D.O. 10 . 3-5
T.Z.B. jun. a - E.H.S. c 4-2

Programma zaterdag 2 oktober:
T.Y.B.B. adsp. g - T.Z.B, b 15.15 u.

Spaarndam pup. a - T.Z.B. 15.15 u.

Programma zondag 3 oktober:
22. D.S.K. - T.Z.B. 14.30 u.
51. T.Z.B, 2 - Zandvoortm. 5 12 u.

100. T.Z.B. 4 - T.Y.B.B. 8 12 u.
122, Spaarnevogels 4 - T.Z.B. 5 12 u.

Junioren:
182. T.Z.B. a - Concordia d 14.30 u.
189. v. Nispen b - T.Z.B, b 14.30 u.
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Langs de vloedlijn

Als 2 mensen elkaar kussen
loopt men door, maar als er
2 vechten, komt men er om-
heen staan.

Friedrich Hobbel (1813-1863)

Boeiende autoraces besloten geslaagd renseizoen
Boeiende autoraces, met

als inzet het nationale
kampioenschap in diverse
klassen hebben zondag-
middag j.I. het fraaie sluit-

stuk gevormd van een
bijzonder geslaagd race-
seizoen 1965.
Geslaagd in de eerste

plaats omdat zich dit jaar
geen enkel ongeval van
zeer ernstige aard heeft
voorgedaan.
Ten tweede, omdat er

wederom een stijgende be-
langstelling voor de auto-
rensport viel te constate-
ren en ten derde, omdat
het aantal race-evenemen-
ten opnieuw groter was
dan ooit tevoren.
Toen we deze zondag

voor de laatste maal een
race op dit circuit bij-
woonden, stelden we op-
nieuw vast, dat ons cir-

cuit bij Zandvoort hoort
en er maar zeer moeilijk
uit zou zün weg te den-
ken. Zandvoort bezit in
dit circuit een object,

waarvan de waarde niet

is vast te stellen.

De races waren ook nu
weer door de N.A.V. op
voortreffelijke wijze geor-
ganiseerd. Er werd stipt op tijd be-
gonnen en de wcdstrijdleiding nam
geen enkel risico. Er heerste weer
die echt sportieve en vriendschap-
pelijke sfeer, on de spanning steeg
meermalen tot grote hoogte.

Wim Loos kampioen
Wat velen met mij zo graag had-

den gewild, geschiedde deze middag.
Onze plaatsgenoot, coureur Wim
Loos, leerling van Rob Slotemaker,
die ook nu weer opviel door zijn

prachtig beheerste rijstijl, zegevier-

de in de klasse 1600-2000 door een
triomfale overwinning op' Hans
Koster, die hij, rijdend in eenzelfde
wagen, namelijk een B.M.W. 1800

Tisa in de 2 laatste ronden wist in

te lopen hetgeen hem met een rij-

tijd van 23 minuten, 11.2 seconde
over 12 ronden, dit is een gemiddel-
de snelheid van ruim 130 km.u. de
overwinningskrans bezorgde en bo-
vendien het nationale kampioen-
schap van Nederland in deze klasse.

Ook in de klasse formule Vee-
wagens, leverde hij in deze strijd

met gelijkwaardige wagens, een
prachtige prestatie, door, na in de
middenmoot te zijn. gestart, met
uiterst gering verschil te eindigen
achter de winnaar de Oostenrijker
H. P. Fürst, dievde 15 ronden reed
met een gemiddelde snelheid van
bijna 124 km.u. Ook hier had vol-

gens mij Wim Loos kunnen winnen,
indien hij nog iets uitgekookter was
geweest dan de reeds zéér uitge-

kookt rijdende winnaar.
Hoe hebben wij met de verrich-

tingen van onze jonge Zandvoortse
coureur meegeleefd, die thans een
droom werkelijkheid zag worden op
nauwelijks 19 jarige leeftijd: kam-
pioen van Nederland in een zware
klasse! Onze foto bij dit artikel

toont U een onderdeel van het ge-
vcoht, dat hij ervoor moest leveren.

Hans Koster ligt hier nog vóór en
vlak achter hem Chiotakis, een
strijd, die het publiek, als één man
bij het langskomen deed oprijzen

van de tribune. Hoezeer gunnen wij
hem deze overwinning en dit suc-
ces. We zullen ongetwijfeld nog
heel veel van deze veelbelovende
jonge coureur horen, óók op buiten-
landse race-banen, want zelfs de
meest doorgewinterde rijder . moet
thans zeer ernstig rekening met
hem gaan houden.
Ik zou U nog heel veel kunnen

vertellen over deze prachtige race-
middag. Ik zal dat niet doen. U hebt

de details in onze dagbladen reeds
gelezen. Ik wil slechts nogmaals
vaststellen, dat het een waardig be-
sluit werd van een zeer geslaagd
raceseizoen 1965. Slechts even wil
ik nog wijzen op de boeiende slot-

race, de strijd in de 850 - 1000 cc.

klasse. Zo ooit, dan kon hier wor-
den vastgesteld, tot welke enorme
prestaties deze doodgewone toer-

wagens in staat zijn en het was een
voortdurend genot deze „doosjes",

deze liliputters onder de toerwa-
gens over het circuit te zien rond-
flitsen. Wat denkt IJ van de_win-
naar" Jan van Osch, die in deze
klasse met een Fiat Abartb 1000 cc

de" 12 ronden aflegde met een ge-
middelde snelheid van ruim 122 ki-

lometer per uur.

Volledigheidshalve laat ik hieron-
der de Nederlandse kampioenen in

de diverse klassen nog even volgen.

Hans Koster in de klasse tot 700 cc
met! BMW 700 es. (12 ronden gemid-
deld 121.340 k.u. Maarten Jonker
in de klasse 700 - 850 cc. met DKW
junior, (12 ronden gemiddeld 121.

350 k.u.) In de klasse 1300 - 1600
cc. werd J. M. Oskamp (hoewel geen
winnaar) kampioen mot 26 punten,
met een Alfa Romeo. Wim Loos
in de kHsse 1600 - 2000 cc. met
BMW 1800 TISA (12 ronden gemid-
deld 130.202 k.u.). En tenslotte Ed
Swart in de 850-1000 cc klasse met
Fiat Abarth 1000 cc. met totaal 25
punten, die tevens in_deze klasse,

ook" Europees kampioerï"werd.""

Vermeld dient nog te worden dat
Gijs van Lennep met een Porsche
904 van het Racing Team Holland
de snelste rondo van de dag draaide
namelijk 1 minuut 40 seconden, dit

is een gemiddelde snelheid van
150.95 Jeu. X.

,WURF-PRAET"

WULIiUM v.d. WURFF:
„Dank zij de afbraek

'n sloitende begroting!"

Aardgas
Naar wij uit betrouwbare bron

vernemen, mag het wel als vast-
staand v;orden aangenomen dat
eind volgend jaar ook Zandvoort
op het aardgas-net zal zijn aange-
sloten. Reeds zijn enkele ploegen
technisch personeel bezig, hiervoor
de nodige voorbereidingen te tref-

fen. Wij haddon over deze zaak een
onderh ud met onze plaatsgenoot,

de heer J. H. Blasé van „Technis h
werk" die ons onder meer verklaar-
de de mening te zijn toegedaan, dat
het publiek over het algemeen nog
lauw reageert op deze komende
radicale omwenteling op het gebied
van de gas-voorziening. Wanneer
straks de komst van het aardgas in

Zandvoort een feit zal zijn, zag onze
zegsman nog veel moeilijkheden,
omdat iedereen dan van de vele

mogelijkheden, die het aardgas
biedt, gebruik zal willen maken.
Daarom meende de heer Blasé, dat

het goed zal zijn, dat men reeds van
tevoren zich hierop voorbereidt en
dat ook van gemeentewege binnen
niet te lange tijd wordt overgegaan
tot het geven van voorlichting over
deze mogelijkheden en het tijdstip,

waarop men het beste zich hieraan
kan gaan aanpassen. Intussen kun-
nen we onze lezers mededelen, dat

van gemeentewege aan deze voor-
lichting van het publiek reeds hard
wordt gewerkt, waarover we U bin-
nenkort nadere bijzonderheden ho-
pen te kunnen mededelen.

Méér zelfvertrouwen
Ja, wat moet je nu schrijven na

zulk een teleurstellende wedstrijd

als zondagmiddag door ons eerste

elftal werd gespeeld in Krommenie
tegen K.V.V.
We hadden er ons véél van voor-

gesteld, na de prestaties, die de zon-

dag ervoor werden geleverd, maar
juist daarom viel het resultaat wel
bitter tegen.
En dat nu juist na zulk een hoop-

vol begin, toon Aaldert Stobbelaar
de onzen de leiding wist te bezor-

gen. Het duurde helaas niet lang,

want reeds in de 25sle minuut
kwam do gelijkmaker en met deze
stand ging de rust in.

Hoewel hot spelbeeld van de on-
zen niet bepaald imponerend was,
bleef er dus alle reden om optimist
te blijven, doch tien minuten na de
hervatting werd het reeds 2-1 voor
K.V.V. en weer tien minuten later

kwam het derde doelpunt voor de
gastheren, waarna bij onze geel-

blauwen alle fut eruit leek te zijn,

nadat men ook tevoren reeds enkele
lelijke steken had laten vallen. Het
spekgladde veld, dat onze jongens
veel moeilijkheden bracht, was daar
zeker mede do oorzaak van.
Met dit resultaat bungelt Zand-

voortmeeuwen nu weer op de een
na onderste plaats op de ranglijst,

en dat is niet bepaald een eervolle.

Toch lijkt het mij, ondanks al

deze teleurstelling," dat de onzen tot

betere prestaties in staat moeten
worden geacht. Wat eraan ontbreekt
is zelfvertrouwen. Ik heb zelfs ho-
ren vertellen, dat dit elftal in staat

moet zijn, een hoge plaats op de
ranglijst te kunnen innemen, mits
men hiervan zelf maar overtuigd is.

Er zijn stuk voor stuk knappe voet-
ballers in aanwezig, die vermoede-
lijk zelf echter niet beseffen, wat
zij op de grasmat kunnen presteren.
Laat men eens een beetje meer van
zichzelf overtuigd zijn en meer zelf-

vertrouwen hebben. De resultaten
zullen dan zeker niet uitblijven.

Chapman wordt gehoord
De directeur van de Lotus fabrie-

ken en autobomvcr Colin Chapman,
die de centrale figuur werd in het
berucht geworden „Chapman-inci-
dont" tijdens do Grand Prix wed-
strijden op het circuit van Zand-
voort op zondag 17 juli j.1., is ver-
zocht op dinsdag 19 oktober naar
Haarlem te komen om gehoord te

worden door de rechter-commissa-
ris, Mr. J. G. L. Bijncn.

De rechter commissaris zal be-
halve Colin Chapman op dezelfde

dag ook nog de verbalisanten horen
en een getuige, die van het voorval
een film wist te maken.

Vanzelfsprekend hopen wij onze
lezers van het verloop van deze af-

faire op de hoogte te houden.
K.

PurOÏ houdt
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Dranken bestellen? OfifiO
Brokmeier bellenl L\J\)L

AUTO H
f5,-

Model '64, '65 en 1966

BESTEL TIJDIG! KILOMETERPRUS ZES CENT

Onze wagens zijn All Risk verzekerd.

SCHELP, TEL.

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

heren^aar-

yerzorger

vfomlu>k
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

*J™P»f;£i""''-

's Maandags gesloten.

modem kapsel

DAMESKAPSALON

«lfaöHHe>»
Haltestraat 63 - Xclef. 2214

U kunt toch ook rekenen en

vergelijken !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en gehaald bij

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2G53

Ook voor stonpago

Badhöid Het nieuwste hotel aan do kust

Boulevard Paulus Loot 1 - Tel. 4941

Iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond
in de BAR-DANCING vanaf 20.30 uur:

Scdume* 7d&
Medewerking Ted Powder, Toon van Vliet en Tcd van Dongen.

Maandag-, dinsdag, lA/IM ROC ,

woensdag en donderdag " l|T| OVJO entertainer

De Recreatieclub „Zandvoort" speelt
in het Badhotel het „24 spel Delphi"

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

V.

HOTEL 80UWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand oktober
zaterdag- en zondagavond

8 uur:

Het gevierde orkest '

The Bouncers
o.l.v. Koos van der Heeft

•
In ons internationale cabaret-
en variété-programma o.a.:

Odips en Betty Berkel
illusionisten

Marisa yjuan Anlonio
Spaanse dansen

•

Zondag Matinea van 3-6 uur

met volledig avondprogramma

Serie

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. be$ld ƒ 898,-r-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,9,5; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS "TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

f 189,— ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein Zandvoort

Dansen!
Vrijdag-, zaterdag- en

zondagavond
het bekende televisie

dans- en showorkest

The 5 Atomics
met medewerking van de

populaire radio- en televisie-

solist

RONNIE WATTY.

Het aardgas komt!
Ga over op aardgas-centrale verwarming.

Tref nu reeds Uw voorbereidingen en vraag inlichtingen

over do aardgasmogelijkhedcn bij

TECHNISCH WERK"»»
Thorbeckestraat 19 Telef. 3270



Na Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij: @Uakz£ Café-Restaurant

WA.ARDE3PUNTBN
voor 14-karaats gouden, Zwitserse horloges,vèr beneden
de vergelijkbare winkelwaarde. Bovendien 10 cent

reductie op Friesche Vlag GOUDBAND koffiemelk.

kwaliteit bij kwaliteit \

10 gratis waardepunten voor uw eigen 14-karaats gouden, Zwitsers horloge. (Eén
jaar schriftelijk gegarandeerd!). U hebt die tien punten inmiddels gratis thuisbe-

zorgd gekregen, mevrouw, in een uitgebreide spaarfolder met alle inlichtingen die

u wenst! Nü spaart u nog sneller voor zo'n Zwitsers kwaliteitshorloge bij Friesche
Vlag GOUDBAND koffiemelk. Wees dus zuinig op die folder, er zit geld voor
u in. In dubbel opzicht zelfs, want in dezelfde folder vindt u ook een waardebon
voor 10 cent reductie op uw fles Friesche Vlag GOUDBAND koffiemelk (onge-
acht de flesgrootte).

FRIESCHE VLAG
AND

de meest gebruikte koffiemelk in Nederland

RAADHUISPLEIN 1

TELEFOON 28 20

Geopend 10-6
Zondag 10-8

's Maandags gesloten.

*
Dinsdag 2G oktober 1965
hopen onze ouders, groot-
ouders on overgrootouders

JACOB KERKMAN
en

,

JACOBA SCHAAP
-do dag te herdenken dat zij

60 jaar geleden in het hu-
welijk traden.

Hun dankbare kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Zandvoort, 8 oktober 1965.

Hulsmanstraat 20.

Gelegenheid tot feliciteren

maandag 25 oktober 1965 in
Hotel C. Keur, Zeestraat 49,

van 3 tot 5 uur.

u
ea oooooooooooo sooo oooooooo oooooooooooo «8

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 10 en 19 uur:
Ds. F. J. O. de Bruijne.

Huis in de 'Duinen:
19.30 uur: Ds. JJ. Bouwman van
Heemstede.

HERVORMDE KERK -

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. W. H. Buijs

Jeugddienst: 19 uur: Ds. J. Boersma
pred të Bloemcndaal

Jeugdkapel in het jeugdhuis 10.30

uur: de heer C. Spaans.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Mej. Ds. M.
C. Stubbe, Doopsgez. te A'dam.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30

(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
Avondmis. In de week 7, 7.45 en 9 u.

Bijkerk Linnaeusstraat. H.H. Mis-
sen op zondag 8.30 en 11 uur.

In de week 8 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. n.m. 3 uur samenkomst
in „Pniël", Zuiderstraat 3.

Spreker dhr. J. W. van Zeijl.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleutersahool, Lijsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

__JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag~2Ö-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, belde op adres
Willem Draijerstraat 5. ,

Begrafenissen - Crematio's

Rouwkamer

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel

vrijblijvend.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Linda, d. van J. Koper en

S. Wijtkamp. Herman Johannes,
z. v. H.Verburg en G.M. Schrama.

Geboren buiten de gemeente:
Evert, z. van A, Loos en W. Koper.
Edgar, z. van E. Schmidt en A.
M. Vermeulen.

Ondertrouwd:
P. de Jong en E. Klok.
H. Ellenkamp en Th. Voorn.
P. Th. Prins en L. D. Koning.

Gehuwd: H. C. Kreuger en Th. S.

van den Emster.
W. Kuijken en E. M. Slagveld.

Overleden buiten de gemeente:
Aleida Chr. M. Hoogveld, 82 jr.,

weduwe van E. G. Sopers.
Simon de Wit, 84 jaar, gehuwd
met L. J. Bremer.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts." -

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,

Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: J. Beijers, Raamsingel
28, Haarlem, tel. (02500) 13164.

APOTHEKEN
Van zaterdag 9 t.m. vrijdag 15

oktober avond- nacht- en zondags-
dienst de Zeestraat apotheek, Zee-
straat 71, telefoon 3073,

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om 6.30 uur.

DINSDAG 19 OKTOBER naar de

„Snip en Snap" Revue
in Theater Carré te Amsterdam,
met

Reisbureau Kerkman
Aanmelden :Kerkman, Kostverlorenstr. 1, tel.3399

Taxi 2600, Grote Krocht 18

(Bespreekt s.v.p. tijdig).

Vers gegrilde
kippen f 3,25
Oók thuisbezorgd!

SCHOO
AMERICAN LUNCHROOM
Kerkstraat 13 - Telefoon 2288

De winkelsluiting is weer daar,
Maar Botman helpt aan rokerswaar
U dag en nacht. Hoe dat bestaat?
Na sluitingstijd met d'automaatl

SIQARENMAGAZFJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2181

Student geeft bijles
in Nederlands en Engels.

Brieven onder nr. 30-9 bureau van dit blad.

Wegens vakantie
gesloten

van 11 t.m. 20 oktober

PARFUMERIE EN HERENKAPSALON

VAN DAM
Haltestraat 53 Telef. 3449



RADIO EN TELEV
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau J. KEUR
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

De winter door met

Albert Heijn's
Ook deze winter blijft Albert Heijn niet stilzitteo. U waagt om reëel voordeel. Hier is ons antwoord!

s
KnjjpfJacoh .^

- / . *"\

DUBBELE INKOÖO \

f Reuzepak
,

Ipesukas
;sob-GRAiwi :/':V",i

Y
<

'

. ,
Gróót

Krenteiibrco

Zilvervloot pakjeMargarine
AOIIIv ITlIlQa S reuzezak 500 gram &.

UBlStOIlUlGPS Polly pak 15 stuks 1
Jn&V&rOIll elleboogjes 500 gran

Tafelbeschuit gro ,cro i 31 es Roomboter ,,,,,, l?
7

AH"! lIICl3rK&aS . . .'.'pot W«f liOIIIG huishoudkwalitcit 250 gram 1.

MagereSchouderhaiu 100 gram 59 Grote Repenmm^^c»8 voor L-

FtjneSnijworst .-.^^ 49 AH-Cakes .-5**. 49
oOepDalletjeS . blik ± 30 stuks 44 BlSCUltSzaanse MoIcn.ro! ±225 gram 4«9

«eDr. lieHaKlinjus,blik4ballcn ÖO HËS llHOC. KeeP . .Hazelnoot V&
Premie-van-de-Maand Club: Vraag in de AH-winkel de nieuwe, volledige catalogus

Dropmenagerie :oo ;;,im 39

JfEentOS Van Mcllc «rol 0*7

liaUW^OIIlwrlglcy.doublominl.pakjC ltf

HEVermOUI snclkokcnil 500 gram 0V
Plldding 7 smaken pakje 19

Hele Rijst
dro08kokendcSi

5b
n

o' gram 62

Tomatenketchup T° 98
Prima Bloem mo67

Cola-drink

Up-drink

Pannekoekmeel **m s, 58
in cen wip 12 heerlijke pannekockjes

LITERfles ÖD
LITERfles &D

Nylons I 5
met of zonder naad 1."5 en"55

Cakemix
""•"""
voor een forse cake . . pak 78

i Spaanse tafelwijn . . . rood of wit 1

.

AppelSaP grote nes 59

WEeKAANBlEDlNGEPT
'

(GELD'G T/M 13 OKTOBER)

Mandarijnfies
blik 300 gram JLÖ5 4

Maximum kwaliteit * Minimum prijs

UITKNIPPEN

Overdekt zwembad
Geopend voo
dinsdag 14-17.30 uur;

woensdag 10-12.00 uur;

donderdag 14-17.30 uur

vrijdag 14-17.30 uur

zaterdag 9-11.45 uur

zondag 9-12.00 uur

ij zwemmen!

14-15.30 uur en 16-17.30 uur.

19.30-21.30 uur.

14-15.30 uur on 16-17.30 uur

Kaarten voor 10 baden:
t.m. 12 jaar ƒ 7,50. 13 jaar en ouder ƒ 12,50.

Inlichtingen over zweminstrukties in het zwembad,
ol telefoon 02507 - 2144, toestel 28.

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BEOKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. J/EABSMA - HOÉNSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESÏELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

Hout- en boardhandel

.CENTRUM'
Jb. Slagveld

Koninginneweg 26, tel. 2897
Winkel: Bredcrodestraat 1,

telefoon 2963

Pracht

huishoud-

trappen
(Metaal)

„SWAN" U-Patenttrap
3, 4, 5 en 6 tredeni

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse
horloge-industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
In modellen.

OLMA horloges koopt U in

WJ-de-tijd-zljnde zaken.

OLMA
Alleenverkoop voor Zandvoort: Kostverlorenstraat 68

__ _ _ *mm • Telefoon 2071

HOI*lOgei" V* W* SSimng Uw uurwerkspeciaalzaak!

Het grote succes

NSU PRINZ4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT Ü AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
Showroom, reparatie en benzincverkoop thans uitsluitend

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

MET KERSTMIS
BLOEIENDE BOLLEN
IN HUIS?
Dan nu opzetten!

Velo variëteiten vindt U bij:

Bloemenhuis A.H.V.d. Msy
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten I

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prfós en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

Sportschool

Verhuisd
naar de KAREL DOORMANSCHOOL
Parallelweg 33 (ingang via speelplaats)

Uw sportschool voor good, erkend en bevoegd

onderwijs o.a. in: Klcutergymnasück, Judo voor

jongens en meisjes vanaf 6 jaar; damesgymnas-
tiek; Jiu Jitsu; Karate; Judo; Boksen.

Inl.: LORENTZSTRAAT 240 TELEF. 3965

Profiteer nog enkele weken van onze

Bijzondere aanbiedingen:
12 flessen LANGUEDOC BOURGOGNE SUPé-
RIEUR van ƒ3,95, nu voor ƒ3,45 per 1/1 fles

(inclusief).

Bü aankoop van 2 flessen SHERRY „Fust S"

a ƒ5,50 inclusief

een Sherry-glas gratis!

WIJNHANDEL-SLIJTERIJ

Haltestr. 50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging



msm
Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gastbuispleiii 3 Telef. 2129

(^oróetterie

aióon ecfcince

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Schildersbedrijf

Binnenwerk -' Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

GEZELLIG TAPIJT,
KENT GEEN TIJD!

J. van den Bos
woninginrichting

Bildcrdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 41 Telefoon 2254

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Prima verzorgde gerechten

tevens

uifzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wij rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald I

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENRLEIN 18

Handel in

zand, zwarte grond
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS

MEST

Th. Loos
Van Lennepweg 38-3 - Telef. 4996

Straatmakersbedrijf
W. Schilpzand & Zn.

KANAALWEG 19 - TELEF. 3879

Wij verzorgen

straat- en tegelwerk
ook reparaties.

Wy leveren alle soorten tegels.

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zqn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepnranstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Kruidenrekjes
uit grootmoeders keuken

ƒ 19,50 en ƒ 29,50

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

2ANDV00RT TELEFOON 3469HALTESTRAAT 19

HHBB

Bloemenhuis

A. PAAP
Vondellaan 18 - Telef. 2953

ALLE SOORTEN BLOEMEN
EN KAMERPLANTEN.

Voor Uw bruids- en grafwerk.

Stelt U in vnrbinding en U
zult tevreden zijn.

Boek- en Kantoor-
boekhandel

Leesbibliotheek
JUMBO SPELEN - FEESTARTIKELEN

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTEUIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstofforlng

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar I

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erb«!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

H O O
Oktober:

H.W. L.W.

3.27 11.30

3.58 12.—
4.28 12.30

4.58 0.30

5.29 1.—
6.10 1.30

6.52 2.30

G W A T E R
Strand

H.W. L.W. berijdbaar

15.43 23.30 7.30-13.30

Samengesteld

16.14 24.— 8.00-14.00

16.43 24.30 8.30-14.30

17.15 13.— 9.00-15.00

17.50 13.30 9.30-16.00

18.27 14.— 10.00-16.30

19.11 15.— 11.00-17.00

door P.v.d.Mije KCzn.

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEW-EG 58 - TEL. 4166

IS THISOUR
YSSplTIS!
In "WALTER AND CONNIE REPORTING" de nieuwe "English

by television"-serie van de B.B.C, is Walter niet meer de man
van .12 ambachten en 13 ongelukken. Hij heeft nu een vaste

baan als journalist en dat is maar goed ook, want het paar
heeft nu een baby.

De bijbehorende Walter en Cönnie-boekjes komen uit in 3

deeltjes, ze zijn geïllustreerd met de bekende T.V.-tekeninge-

tjes en met foto's, bevatten aanvullende verklaringen en hulp*

middelen, 'schrijfoefeningen en een volledige herhaling van de
televisie-dialoog.

Officiële verkoopprijs f. 4,25 per deeltje. In

samenwerking metde B.B.C levert de Gruyter
ze u, zolang de voorraad strekt, bij aankoop
van f. 4,- boodschappen voor f. 3,25

DROOMWENSGESCHENKEN
Heeft U de kleurenkrant met tientallen fantastische voordelige,

cadeau-ideeën' voor de komende feestdagen al. ontvangen?
Zo niet, ga dan. naar Uw De Gruyter winkel en doe daar Uw
keuze. Afdrukken van de DROOMWENS krant hangen in 'elke

De Gruyter. winkel. DROOMWENSZEGELS SPAREN NU
AANTREKKELIJKER DAN OOIT!

4738 PRIJZEN ZIJN ER UIT
NOG TIENDUIZENDEN PRIJZEN TE WINNEN.
GRATIS DEELNEMERSKAARTEN IN ALLE
DE GRUYTER WINKELS OF OP AANVRAAG KWIS,

POSTBUS 760 - HAARLEM

GELDIG IN DE WEEK VANAF 6 OKT. '65

50 cheques a ƒ 20,-

10 x een jaar lang

GRATIS BOODSCHAPPEN
10 x SONY draagbare
TELEVISIETOESTELLEN
100 xPFAFF ELEKTRISCHE
NAAIMACHINES
100x PRESTIGE luxe edelstaal

KEUKENUITZETTEN

...EN

als utooh
bij vb 6rüywk.

pent, vek&eetpan
niet een fles van
pje voortrbffbluke
wijn mee te nemen .'

BIJ,ELKE FLES(wibezönpeto

ROsem.Risem, vermetto)

'N bRfiiVS MOPPEN
BOEKJE METPE
GROETEN VAW
MAXTAILLEUR /

160xSOLEXdeLUXE
BROMFIETSEN
1000 x FLESSEN DE GRUYTER
WIJN, PORT of SHERRY
10.000 x PAAR GRILON

DAMESKOUSEIM 20.000 x PAKKEN
DE GRUYTER - GOUDMERKKOFFIE

DE fiRUYTERmmmm \7*^\J I I KilBV
^!n?MÏÏÏ!nSCafé-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150
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Baby-renwagen werd gedemonstreerd
Zondagmiddag heeft de

SAS-rijder Ed Swarth op
het Zandvoortse circuit

een nieuwe telg uit het
geslacht renwagens tijdens
de N.A.V.-races gedemon-
streerd. Een baby onder
do race-auto's die de naam
„formule vier" kreeg toe-

bedeeld. Het te met recht
een baby, zoals U op bij-

gaande foto duidelijk kunt
zien, maar toch een com-
plete race-auto, fraai van
lijn en kleur, een op en
top renwagen, uitgerust
mot een 250 cc. motorfiets-
motor, in Italië gebouwd „
en dit razend snelle ding kan ot.n

snelheid bereiken van om en nabij
de 200 kilometer per uur.

Het fraaie wagentje gaat tussen
de vijf en zesduizend gulden kosten
een aantrekkelijke prijs voor allen,

die racen met echte racewagens in

het bloed zit.

We hebben ons de ogen uitgeke-
ken toen we het kleine venijnige

bcibylje op hcL cik'U'1 /,>gcn lonö-
daveren en ons afgevraagd, of er
dan nooit een einde komt aan de
vindingen op auto-technisch gebied.
Afgewacht zal moeten worden of

we deze nieuwe wagen het volgend
jaar op do racebanen zullen zien
verschijnen. Het is nu nog een baby,
die de kindcr ziekten nog moet
overwinnen. Dat dit het geval zal

zijn, daarop is héél veel kans!

Bejaardensociëteit „Voor Ankerw
De bejaardensociëteit „Voor An-

ker" heeft het jaarverslag over het
afgelopen verenigingsjaar van 1 ok-
tober 1964 tot 1 oktober 1965 gepu-
bliceerd. Er blijkt uit, dat deze soos
zich in blakende welstand bevindt
en in Zandvoort in een grote be-
hoefte voorziet.

Het aantal leden liep wel terug
van 227 tot 203, doch dit moet wor-
den verklaard uit het bedanken van
een aantal personen, die uitsluitend

lid waren geworden om het jaar-
lijkse uitstapje te kunnen mee-
maken. Het bestuur bestaat thans
- nadat verschillende mutaties had-
den plaats gevonden - uit mevrouw
J. M. Schmidt-Taminiau fungerend
presidente, H. Spanjer secretaris,

B. Kam penningmeester, G. Broers-
ma 2de secretaris, H. L. Hamers 2de
penningmeester en materiaal-com-
missaris, mevrouw F. M. Roetemeij-
er-Creemer contact-commissaresse.
Het bleek nog niet mogelijk de
plaats van voorzitter door een daar-
voor geschikt persoon te doen be-
zetten. Het jaarverslag van de pen-
ningmeester sluit met een batig
saldo van ƒ 1.283,82 plus een reser-
vering van ƒ 1000,— voor de vie-
ring van het 2de lustrum in oktober
1966. In het afgelopen verenigings-
jaar werden 90 gewone sociëteits-

middagen gehouden met een gemid-
deld bezoek van 83 personen in de
periode oktober-medio april en 42
personen in de periode medio april

tot eind juni. Bovendien vonden 13

bijzondere bijeenkomsten plaats,

I waarbij het bezoek varieerde tussen
70 en 260 personen. Tien van deze
bijeenkomsten waren kosteloos toe-
gankelijk voor alle Zandvoortse
bejaarden.
De club voor lichamelijke oefe-

ningen voor bejaarden oefende 21
maal. Daar de belangstelling tanen-
de is, worden maatregelen beraamd
om dit belangrijke onderdeel van
het bejaardenwerk te aktiveren. Het
Zandvoortse bejaardenkoor, waar-
van de leiding in handen is bij me-
vrouw H. G. Hesson-Heck uit Haar-
lem, telt momenteel 32 leden, (uit-

sluitend dames).
Er werden drie tochten gemaakt.

De jaarlijkse grote tocht, ditmaal
naar Epe (180 deelnemers), voorts
naar Keukenhof, (135 personen) en
naar Amsterdam (92 personen).
Het subsidie van het Gemeente-

bestuur werd in de loop van het
verenigingsjaar ,tot ƒ 1800,— ver-
hoogd, doch het bestuur stelt vast,

dat uit de jaarcijfers van de pen-
ningmeester wel blijkt, dat het
leeuwendeel der aktiviteiten door
de leden zelf wordt gefinancierd,
daar het gemeente-subsidie een be-
stemmings-subsidie is voor zaal-

huur gedurende 90 middagen. Het
bestuur meent, dat dit alles tot vol-

doening stemt, omdat eruit blijkt

dat dit culturele bejaardenwerk
mede daardoor uit de paternale
Iiefdadigheidssfeer komt, waar naar
gehoopt en verwacht wordt, dit

werk in de toekomst steeds minder
zal thuis horen.

LIEDJES DIE DE JAREN TROTSEERDEN (vervolg).

Toen Zandvoort aan het begin van
de negentiende eeuw als badplaats
op kwam en men meer en meer
waarde ging hechten aan de genees-
kracht van het zeewater, was er
ook; een andere badgast, die vol
enthousiasme over de mogelijkhe-
den die zich in Zandvoort openden,
in 1824 dus ruim honderdveertig
jaar geleden, het volgende vers
wrocht:

Wie weet niet waar aan 't

Hollands strand
Het need'rig Zandvoort ligt?

Wie weet niet dat
van Haarlems poort

Een weg zich derwaarts richt?

Wie weet niet dat langs deze weg
Een Hollands ridder toog
En dat op Blinkert's hoge duin
Eens Haamstco's standaard vloog?

Maar ieder weet niet zo ik gis

Dat aan dat barre strand
Een zeebad thans wordt opgericht
En komen zal tot stand.

Want ieder weet niet zo ik gis

Wat grote wonderkracht
De zee bij Zandvoorts duinen heeft

En wie die gunst haar bracht.

Welaan, zo leent Uw aandacht dan
En hoort naar mijn verhaal,
Ik weet het uit de ware bron .

En spreek geen fabellaal

Ik weet het van de nimfenrei
Die in het vrolijk woud
En 't zandig duin van Bloemendaal
Zich ongezien op houdt.

Ze komen vaak te middernacht
Bij 't schijnen van de maan
En leren m' op het herdersriet
Een zachte toon aanslaan.

Dan komt soms Brederodcs nimf,

Die in de bouwval woont
En mij de daan van 't voorgeslacht
En Hollands helden toont.

Dan komt er soms de duin-nimf óók
Die boog en pijlbus draagt
Die leert mij, hoe men in het duin
Konijn en' hazen jaagt.

Soms komt er óók do strand-nimf bij

Met schelpen opgesierd,
Met zeegroen oog en blonde vlecht
Die langs haar schouders zwiert.

Zij spreekt een ronde zecmanstaal
Of kweelt een visserslied,

Of zingt de wonderen, die men vindt
In Nereus' blauw gebied.

Zij leerde mij, dat aan het strand
Waar heden Zandvoort staat,

Diane zelf, de min-godin
Zich eenmaal had gebaad.

't Was daar, dat haar
voor d' eerste maal

De felle 'krijgsgod zag,

Toen zij, van 't spelen afgemat,
In 't duin te slapen lag.

't Was daar,
dat Mavors man'Jijk schoon

Voor 't eerst in't oog haar blonk
En zij, verwonnen door zijn drift,

Hem 't eerste kusje schonk.

't Was daar dat zij

doch zanger zwijg!

Licht meldet gij teveel
En wie 't geheim van Venus schendt
Valt wis haar haat ten deel

Doch eer zij toen het duin verliet,

Van min-vermaak verzaad,
Beschonk zij mild het plekje zee

Waar zij zich had gebaad.

Zij bond haar rozengordcl af

En wies die in de zee,

En deelde daardoor aan dit bad
Des gordels krachten mee.

Zij sprak: „Als ooit op deze plek

Een vrouw hot bad gebruikt
Dat dan haar schoonheid,

als verjongd
Met nieuwe glans ontluikt".

Ook Mavors greep zijn

blinkend zwaard
En doopte het in 't moer
En sprak: „Baad zich

een grijsaard hier

Verjongd keert hij dan weer".

Doch daar behalve Zandvoorts nimf
Geen sterv'ling 't plekje wist,

Zo heeft men reeds sinds
lang vergeefs

Naar Venus bad gegist.

Thans weet men zeker,
dat men 't weet

En roept door land en stad:

„Komt gij, die kracht en
schoonheid wilt

Komt nu naar Zandvoort bad!"

En thans verheft zich
Zandvoorts naam

Dra tot aan 's hemels trans

En overschijnt ras Aken, Spa
En Piemonts oude glans.

(Wordt vervolgd).

ZANDVOORT HEEFT VOOR 1966
EEN SLUITENDE BEGROTING
Voor het eerst sinds verscheidene

jaren hebben B. en W. van Zand-
voort een sluitende begroting weten
te verkrijgen, die donderdag j.I. aan
de raadsleden werd toegezonden.
Met een totaalbedrag van

f 12.734.171,06 voor de gewone dienst
werd deze sluitende begroting voor
het jaar 1966 verkregen, zij het ook,
dat hieraan nog wel gedokterd
moest worden.
Aanvankelijk vertoonde de ont-

werpbegroting nog een tekort van
f 207.700,—, doch daar de afwikke-
ling van het wederopbouwwerk door
de financiële afrekening met het
Rijk tot stand is gekomen, kon dit

tekort mede door het aanbrengen
van een kleine wijziging in de ra-
ming van de uitkering uit het Ge-
meentefonds worden teruggebracht
met ƒ134.220,— tot een bedrag van
f 73.552,—. v
Tenslotte wist men ook dit tekort

weg te werken door het opnemen
van een stelpost van ƒ 75.968,07,

waardoor uiteindelijk, mede door
het aanbrengen van een klein aan-
tal wijzigingen in de ontwerp-
begroting, de verhouding tussen in-

komsten en uitgaven geheel in even-
wicht kwam.
Wij komen op de details van deze

begroting in ons eerstvolgend num-
men nader terug, en feliciteren B.

en W. met dit mooie resultaat.

VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD
De eerstvolgende openbare ver-

gaderingen van de Zandvoortse ge-
meenteraad zijn vastgesteld op dins-

dag 26 _oktober en dinsdag 16 nov.
des avonds te acht uur.
In laatstgenoemde vergadering

zal onder meer de gemeentebegro-
ting voor 1966 worden behandeld.

COMMISSIE VAN OVERLEG
NVV - CNV - NKV
In de eerste vergadering van deze

commissie na het zomerseizoen, ge-
houden in het Parochiehuis, werd
o.a. teruggeblikt op de sedert haar
instelling behandelde onderwerpen.
Geconstateerd werd, dat vooral die,

gewijd aan de ingevoerde.Algemene
Bijstandswet, zeer belangrijk waren
geweest en hun nut in bepaalde ge-
vallen reeds hadden afgeworpen.
Verder werden suggesties gedaan en
kritisch bekeken voor een meer
doeltreffende ledenwerving. Over-
wogen werd, uitgaande van de
commissie, een schrijven van wel-
kom toe te zenden aan pas geves-
tigde werknemers, waarin zij wor-
den geïnformeerd over de adressen
van de plaatselijke vakorganisaties.
In de vergadering van 28 oktober

a.s. zullen de heren P. Brune en A.
A. Hoppenbrouwer, .resp. chef en
wnd. chef van de afdeling bevol-
king ca. ter gemeentesecretarie, een
gesprek inleiden over de uitvoering
van de dienstplichtwet, w.o. het
aanvragen van vrijstellingen en uit-

stel eerste oefening en het indienen
van verzoeken om kostwinners- en
inkomstenvergoeding.

„VOOR ANKER"
OPENDE HET SEIZOEN
Beschaafd, luchtig en charmant

was het programma dal de cabaret-
groep „Allerhande" onder leiding

van Liesbeth Brugman maandagmid-
dag onder auspiciën van de Bcjaar-
densociëleit „Voor Anker" aan de
bejaarden in Zandvoort hoeft aan-
geboden. Deze zes talentvolle en
veelzijdige jonge artistcn, die reeds
veelvuldig voor bejaardenverenigin-
gen in de hoofdstad en elders met
succes optraden, blijken er slag van
te hebben een publiek van bejaar-
den aan te spreken en urenlang te

boeien.
Geestige sketches, puntige confe-

rences en dialogen wisselden af met
vlot gezongen levcnsliedjes en dan-
sen' o.a. op muziek van Tsjaikov/ski
en Strauss. Niet minder geslaagd
waren de door deze geschoolde zan-
gers en zangeressen gezongen, in het
gehoor liggende fragmenten uit be-
kende opera's. De meeslepende
melodi-ën brachten de aanwezigen
tot geestdrift.

Een langdurig en hartelijk applaus
van de volle zaal en bloemen voor
de artisten onderstreepten het dank-
woord dat de presidente van de
sociëteit, mevrouw J. M. Schmidt-
Taminiau, aan het slot van deze
eerste openbare bijeenkomst van
„Voor Anker" in dit seizoen uit-

sprak.

NIET GESPAARD
In hot postkantoor la Zandvoort

werd bij de afdeling Rijkspost-
spaarbank gedurende de maand
september j.1. door 571 personen
ingelogd een bedrag van ƒ 149.537,41

en aan 371 personen terugbetaald

ƒ 158.159,77.

fWlNTERPROGRAMMA
HUMANISTISCH'-TBfMBQöiö^
De Gemeensccnap Zandvoort van

het Humanistisch Verbond heeft
het programma voor de komende
winter gereed.
Er zullen zeven vergaderingen

worden belegd, die alle zullen wor-
den gehouden in het Gemeenschaps-
huis aan het Schoolplein.
Deze winlerserie wordt geopend

op maandag 11 oktober met het
onderwerp: „Onze eeuw de eeuw
van het kind?" waarover de heer
M. J. F. Ehrbeckcr uit Haarlem zal

spreken.
Op vrijdag 5 november spreekt

de hoer F. Doeleman uit Utrecht
over „Europees federalisme in ver-
band mot het Humanisme"
Mevrouw J. van der Molen uit

Heemstede spreekt op maandag 13
december over het onderwerp:
„Heeft het Humanisme een eigen
moraal?".
Na de Nieuwjaarsbijeenkomst,

die op 7 januari wordt gehouden
spreekt de heer O. Noordenbos uil
Amsterdam op vrijdag 21 januari
over het onderwerp: „Geloof en
visie".

Op donderdag 17 februari volgt
de jaarvergadering, waarna het
winterpi'ogramma besloten wordt
op vrijdag 11 maart met een bijeen-
komst waar de heer W. F. Ilappé
uit Haarlem zal spreken over een
nog nader bekend te maken onder-
werp.

FRITES-AUTOMATIEK
MOEST SLUITEN
Mevrouw Korebrits, Zuid Boule-

vard 69, zond ons een ingezonden
schrijven met verzoek om plaatsing,

aan welk verzoek wij helaas niet
konden voldoen omdat het te per-
soonlijk was gesteld.

Mevrouw Korebrits is eigenaresse
van het pand Kerkplein 5, waarin
lot voor kort de automatiek van do
heer F. Uylcman gevestigd was.
Naar aanleiding van hetgeen wij
hierover in ons vorige nummer
schreven, wijst mevrouw Korebrits
erop, dat deze automatiek van
hogerhand gesloten moest worden
op advies van brandweer en politie,

omdat deze niet meer voldeed aan
de daarvoor geldende eisen wat
betreft de afvoer van de dampen,
die voor de bovenbewoners zeer
hinderlijk waren.
Daar de heer Uyleman bezwaren

had tegen het maken van de vele
kosten, verbonden aan het weer
bedrijfszeker maken van zijn zaak,
besloot hij te sluiten en de zaak
dan maar liever te gaan exploiteren
als café-bar. Tenslotte wijst mevr.
Korebrits er op, dat zij als eigena-
resse van het pand, in deze zaak
toch zeker nog wel een hartig
woordje heeft mee te spreken.

* .y *

Wij wijzen mevrouw Korebrits er-
op, dat een en ander, liggende op
het zuivere particuliere terrein —
niets verandert aan de zaak, dat de
heer Uyleman zijn bedrijf als café-
bar wil gaan exploiteren, hetgeen
hij ons ook mededeelde. Hoe hij dit

denkt -te verwezenlijken, is een zaak
tussen hem, de eigenaresse van het
pand en het gemeentebestuur.
Hoofdzaak blijft, dat het plan

bestaat en wij achten dit in deze
omgeving een grote verbetering.

Redactie.

Motor-sprint-
wedstrijden
Een geheel nieuw experiment In

ons land zal zondag a.s. op hel cir-

cuit worden getoond.
Er zullen dan namelijk op het

rechte stuk voor de tribune motor-
sprintwedstrijden worden gehouden
over een afstand van 400 meter.
Deze sprints zijn in hel buitenland,
onder andere in Amerika en Enge-
land bijzonder populair geworden
en trekken zeer veel bezoekers.
Hoewel men dit over zulk een korte
afstand niet zou zeggen, worden
toch meermalen aan het eind van
hel uitgezette parcours snelheden
bereikt die liggen rondom de 200
kilometer per uur.

GUNNING
Do gunning voor de bouw van een

gymnastieklokaal ten behoeve van
do Mariasehool en de Hannic
Schaitschool is door hel gemeente-
bestuur van Zandvoort verleend
aan do bouwonderneming V. de
Vries te Haarlem voor een bedrag
van ƒ 174.000,— . Met de uilvoering
zal binnenkort worden begonnen.

„ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB"
Na de derde ïondo van do club-

competilio is de kopgioep tot do
tiende plaats respectievelijk vanaf
de eerste plaats voor de hoor Vos,
Glasbergen, Luykx, Lindeman, Niel-
sen, Tcimcs, Sloof, Geintsma, Bais
en van Elk.

De wedstrijden worden georga-
niseerd onder auspiciën van de
K.N.M.V. door de „Wegrace-groep
1965" gevestigd in Deventer en ge-
rekend woidt op tenminste vijftig

deelnemers.
Deze zullen steeds twee aan twee

worden gestart voor het op zo snel
mogelijke wijze afleggen van de
uitgezette afstand van 400 meter. De
tijdmeting zal geschieden met de
apparatuur van de heer M. Gatso-
nides. Hel ligt in de bedoeling dat
elke deelnemer tenminste twee maal
een privé' recordpogmg zal onder-
nemen. Onder de .inschrijvingen
zijn diverse wegrenners, maar ook
berijders van snelle toermachincs
zoals een 1000 cc Vincent. Het merk
Honda is hel sterkst vertegenwoor-
digd, gevolgd door Aer Macchi.
BMW, Adler, Norton en Velocette.

Voor deze eerste sprint (het is de
eerste in Nederland en tevens de
eerste op het vasteland van Europa
zodat we echt wel van een bijzon-
der evenement ' mogen spreken)
wordt geen entree geheven. De toe-

gang tot de tribune is dus vrij.

Bü feest of partij,

LEFFERTS dranken erb«!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

NED. VER. v. HUISVROUWEN
Afd. Zandvoort

Voor de Ned. Ver. v. Huivrouwen,
afd. Zandvoort, zal op vrijdag 15

oktober a.s. om 14 uur in het Ge-
meenschapshuis, Schoolplein 1, een
lezing worden gehouden door de
Stichting ter Bevordering van Hy-
giënische Gewoonten. De titel van
de lezing is: „Charme en Hygiëne".

K.J.C. „ZANDVOORT"
Het seizoen is voorbij en do lange

winteravonden staan weer voor de
deur. Voor K.J.C. Zandvoort nog
een jaar en het 20-jarig bestaan
kan worden gevierd.
Woensdag j.1. speelden wij weer

voor het kampioenschap 1965-1966.

Intocht
Smt Nicolaas
Het Iniliatief-comité Zandvoort

beraamt weer plannen voor een
feestelijk onthaal van Sint Nicolaas.
Het is de bedoeling van de Sint, op
zaterdag 20 november a.s. op een
nog nader Ie bepalen tijdstip per
boot aan het Zandvoortse strand te

arriveren. Mochten de weersom-
standigheden echter niet meewer-
ken, dan zal hij op een andere ma-
nier Zandvoort binnen komen.

Het zal hoogsUvaarschijnlijk dit

jaar de laatste keer zijn, dat burge-
meester van Fenema, die vanwege
het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd het komende jaar
onze Gemeente gaat verlaten, de
Goode Sint ten Raadhuize zal ver-
welkomen.

Het ligt daarom in het voornemen
van het comité, de Sint dit jaar
vergezeld te doen gaan van een
uitgebreid gevolg en een stoet van
verenigingen en corporaties. Ook de
middenstand zal hieraan kunnen
meedoen, bijv. door middel van
praal- of reclamewagens. Alles
dient erop gericht te zijn om deze
gebeurtenis te maken tot een onver-
getelijke middag voor de kinderen
en tot een waardig afscheid tussen
Sint Nicolaas en de Burgemeester.

Ideeën en suggesties, die kunnen
bijdragen tot het welslagen van
deze opzet, worden gaarne inge-
wacht bij het secretariaat van het
Initiatief-Comité, Fazantenstraat 10

liefst vóór 22 oktober a.s.

A. F. C. Slegers.

Secretaris

Z A N D V O O RTERS
In zijn werkplaats-atelier aan de

Willemstraat no. 31 bezocht ik een
dezer dagen onze plaatsgenoot, de
heer Dick van der Mije, wonende
in de Poststraat no. 6. Hij staat ge-
bogen over een werktekening, voor-
stellend een Spaans galjoen, zoals
we dat kennen uit de Middeleeuwen.
Hft is bezig er kleur in te brengen en
straks zal uit deze werktekening
het glas in lood raam ontstaan van
gebrandschilderd glas, dat als sier-

raam . in een of ander bouwwerk
zal worden aangebracht.
Dick van der Mije is een geboren

en getogen Zandvoorter, zowel van
moeders als van vaders kant en de
liefde voor zün geboortegrond
spreekt wel heel sterk uit de vele
fraaie werkstukken, die hij in de
loop der jaren reeds vervaardigde,
waaronder vele beelden uit het
Zandvoort van weleer.
Dick van der Mije, schilder, teke-

naar, glazenier behoort tot die stil-

le werkers, die niet graag aan de
weg timmeren. Rustig gaat hij zijn

gang in het kleine, rommelige ate-
lier, waarin hij de eeuwenoude
kunst van het glas in loodraam ver-
vaardigen, ook thans nog altijd

voortzet, zij het dan met de moer
moderne hulpmiddelen, die hem ten
dienste staan. En wanneer ik hem
zo bezig zie, dan komt onwillekeu-
rig in mij op de grote kunstzinnig-
heid en vaardigheid uit vroeger
eeuwen, die ook toen de kunste-
naars reeds hadden en hel is, alsof

de klok drie, vier en meer eeuwen
wordt teruggedraaid.
Om U enig inzicht te geven in de

vervaardiging van gebrandschilderd
glas in lood zij vermeld, dat dit

geen kleinigheid is en dat er heel
wat voor komt kijken, eer het raam
kan worden afgeleverd. Allereerst
moet het onderwerp worden gezocht
indien geen bepaalde opdracht
wordt verstrekt. Dan wordt een
houtskoolsohets op een tiende van
do ware grootte ontworpen en naar
dit schetsontwerp wordt de werk-

tekening gemaakt, waarin alle kleu-
ren en alle details van het werk-
stuk worden aangebracht. U ziet dan
als 't ware het glas in loodraam op
papier.

Dick van der Mije, een stille i

werker en voortreffelijk
kunstenaar. J

Als het geen raam wordt zonder
rechte verdeling, worden papieren
mallen gesneden uit deze werkte-
kening, die dus in stukken wordt
geknipt. Naar deze mallen wordt
dan het glas gesneden, dat later na
de voltooiing, als oen soort legpuz-
zel tot glas in loodraam wordt in

elkaar gezet. Dit glassnijden ge-
schiedt thans met de diamantsnijder
doch in vroeger eeuwen, toen zulk
een instrument nog niet bestond,
werd het glas met een verhit voor-
werp bewerkt en door snelle afkoe-
ling liet men het glas dan naar do
gewenste vorm springen, waarna de
ruwe kanten werden bijgegruisd.
Deze wijze van werken is oorzaak
van do vaak vreemde lijnen, die

soms dwars door een voorstelling
lopen in de heel oude ramen. De
werkwijze van thans is dus wol heel

wat efficiënter.

Het stukgesneden glas wordt ver-
volgens op een lichtbak gelegd en
beschilderd. Het glas zelf echter
geeft de toon en warmte aan. Het
is in vele kleuren verkrijgbaar en
het is glas dat niet getrokken wordt,
doch gegoten op platen, waardoor
de leuke figuratie ontstaat. Nadat
de beschildering volgens de werk-
tekening op hol glas is overgebracht,
volgt het branden van het glas.

Vroeger geschiedde dit in houts-
kool-ovens, thans hoeft men er elcc-

trische ovens voor, die verhit wor-
den tot 600 graden. Celsius. De stuk-
ken glas worden op met gips bedek-
te platen gelegd en in de oven ge-
bracht. Na de afkoeling volgt dan
het in elkaar zetten van het raam.

Een legpuzzel, die tussen de afzon-
derlijke stukjes het lood krijgt ge-
voegd, dat er mot tussen wordt ge-
goten, zoals meermalen wordt ge-
dacht, doch met strips van lood, die
op een bepaalde maat kunnen wor-
den gebracht, aan elkaar worden
gehecht. Tot slot volgt dan het kil-

ten, om hel raam waterdicht te

maken, waarna het geheel wordt
schoongcpoelst mol fijn zaagsel.

Dit alles geschiedt - in grove
vorm verteld voor U zulk een
raam van gebrandschilderd glas in

lood in welk gebouw dan ook kunt
bewonderen. Er gaat door de warm-
te van kleuren altijd een zeer bij-

zondere bekoring van uil on dege-
nen, die het maken, moeten veel-
zijdige kunstenaars zijn.

Zulk een veelzijdig kunstenaar is

onze plaatsgenoot, do heer Dick van
der Mije en ik meende, dat hij er
het volste recht op heeft, dal hij

hier eens even naar voren wordt
gehaald.

Zijn werk ademt dat kunstenaar-
schap. Ik wees U daar vorige week
reeds op, toen ik de ramen noemde
die hij thans weer vervaardigde
voor de bankctbakkcrswinkcl van
de heer L. J. Rinkel. Het zyn stuk
voor stuk ware meesterstukjes in al

hun fijnheid en sierlijkheid. Onge-
lofelijk veel werk en inspanning
heeft het gekost, voor en aleer deze
ramen konden worden geplaatst,

doch dit alles heeft de heer Dick
van der M^je, die voor talloze bun-
galows en andere gebouwen op-
drachten vervaardigt, er graag voor
over, want hij heeft dit werk lief

en die liefde voor zyn werk spreekt
wel heel duidelijk uit hetgeen hij

tot stand weet te brengen. Het is

werk, dat de eeuwen kan en zal

trotseren en voor verre nageslach-
ten bewaard zal blüvcn. Zandvoort
mag er wel bijzonder trots op zyn,
deze echte Zandvoortse kunstenaar
onder zün inwoners te mogen tellen.

K.
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mmmmi
Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds do nieuwste wagens

alle van 1964 en 1965
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Taunus 17M.
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

TE KOOP: Papcgaaienkooi
i. g. slaat. Parallelweg 28.

Eciupnar z. k. zoekt woon-
ruimte voor 6 maanden.
Kerkman, Kostvorl.str. 1.

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

men leeg: te aanvaarden.
(Evt. gedeelte). Makelaars-
kantoor „SLEUTELHOF",
Zandvoorterwcg 67, Aer-
denhout, Tel. 02500 - 43647

of 84048.

GARAGE TE HUUR GE-
VRAAGD. Tel. 2857 of br.

no. 7-10 bureau v.d. blad.

GEVRAAGD WERKSTER
ma., di., do. en vrijdag v.

9-14 u. Tel. 2206 (na 18 u.).

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

SCHOONMAAKSTER GE-
VRAAGD voor de Wilhel-
mina kleuterschool. Aanm.
onder schooltijd Lijster-

straat 1.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Drayerstr. 12, Tel. 3751

RUWIELEN
BROMFIETSEN
KINDERFIETSEN

DRIEWIELERS
AUTOPEDS !

ONDERDELEN

Versteeqe
HBLTESTHHHT ÜB' -

")

TEL: 4499 • ZANDVOORT

GEVRAAGD: 'n nette
VERKOOPSTER. Bakkerij
Van Staveren, Zecstr. 48,

tel. 2684.

Biedt zich aan:
2de KAPSTER

Telef. 3289.

Wij hebben plaats voor
een flinke JONGEN, die
opgeleid wil worden in het
slagersvak. Slagerij Cor v.

Eldik, Haltestr. 12, tol.2616

TE KOOP: 2 rotan en
2 moquette fauteuils.

Telef. 3289.

DE JUISTE VERLICHTING

«ROti'kRÖJcHTESmp
TEL: 2974K • ^«NPVOfliftT

elen eten
Gekookt en gebakken

srestaurant Duivenvoorden
Haltestraat 49 - Zandvoort - Telef. 2261

1900 1965

Ja natuurlijk staat onze
VELO WASCOMBINATIE
bovenaan de top. Met zijn

65 jaren vakmanschap
koopt U zonder enige risico.

Neemt U rustig en vrij-

blijvend een demonstratie
bij U thuis.

VELO - Zeestraat 37
Zandvoort - Tel. 4590

VELO - Grote Markt, hoek
Jansstr., Haarlem, tel.10117

Een VELO COMBI kopen.
Is geen risico lopen!

VOCR T.V. en
T.V. ANTENNES
met garantie

Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

VAMOR Rijschool

j> *** J-
s

o
*'**

v° ^
Sl

GARAGE
TE HUUR GEVRAAGD
Brieven onder no. 6-10

bureau van dit blad.

Wij SIOFFEREN uw meu-
belen vakkundig, geen fa-

briekswerk.
Woninginrichting H E E -

M E IJ E R, Van Ostade-
straat 7. telef. 3116, Am-
sterdam, tel. (020) 82242.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62

et, zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETEKSTRAAT 32

TEL. 4376

U belt, wij komen I

Welk NET MEISJE wil mij

2 a 5 ocht. p.w. helpen in

de huish.? Mevr. Rinkel,
Rcgentcsseweg 5, tel. 5020

PG Slinger
"

GEDIPL. OPTICIEN '

[ ERK.ZIEKENFONPSU«ER<)NCIER.S

GROTE KROCHT 20a

Telefoon 4395

Net meisje gevraagd
VOOR DE BOEKWINKEL

Boek- en Kantoorboekhandel

Van Petegem
Kerkstraat 28 Telefoon 4201

Pittige jongeman gevraagd
liefst met rijbewijs.

Fa. A. J. VASTERMAN Jr.

Grossier in rokorsbenodigdheden.
Brederodestraat 41 - Telef. 2864

VLEESHOUWERIJ

Cor van

i

HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor I 3,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork ..

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst

200 gr. Haagse leverworst

250 gj?. Gelderse gekookte worst ....

95 et.

/ 0,98

ƒ 0,75

95 et.

Brederodestraat 66 - Telef. 4419

GEEN CUPSFEER EN SCHENEN SCHOPPEN
maar sportief schaakspel elke donderdagavond
om 3 uur in het Gemeenschapshuis, bij de

Zandvoortsche Schaakclub
Komt U ook?

Adverteert in dit blad

is de
herfsfcoSlectae

Schoenhandel

Een huisvrouw die rekent
Weet wat de Zandvoortse Groente- en Fruithal betekent!

Speciale weekend-reclame
15 SINAASAPPELEN (hand of pers) ƒ 1,10

I KILO GRIEKSE DRUIVEN ƒ1,25

Onze kassabons zijn voor de fantastische cadeau-actie weer geldig

Zandv. Groente- en Fruithal
Diaconiehuisstraat 9 - Telef. 4752

Als de lange winteravonden weer komen
wordt het tijd voor

een goede leesbril

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

f/t ïuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan TSEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714

VERZORG UW TUIN VOOK DE KOMENDE WINTERPERIODE!

ant nu bloembollen!
Bij ons heeft U een enorme keuze, voor huis en tuincultuur.

Grote collectie bollenglazen en oollcnbakjes voor kamercultuur.

Turfmolm - Gedroogde stalmest - Alle tuingereedschappen.

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-
hoging thuisbezorgd! Wij geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

DAMES, DOET NIET ALLEEN UW VOORDEEL MET ONZE
AANTREKKELIJKE PRIJZEN, MAAR OOK MET ONZE AAN-
TREKKELIJKE GELEGENHEID TOT PARKEREN, DAT BIJ

ONS GEEN MOEILIJKHEDEN BIEDT!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

Vlees-reklame
750 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. / 3,75

750 GRAM RUNDERLAPPEN v.a ƒ 3,75

750 GRAM RIBLAPPEN ƒ 5,25

500 GRAM ROSBIEF v.a / 4,50

150 gram Ham ƒ0,98 150 gram gebr. Gebakt ƒ0,68
150 gram Pekelvlees ƒ0,98 250 gram gek. Worst ƒ0,95
150 gram Gel. Lever ƒ0,98 250 gram Leverworst ƒ0,95

Wij leveren U gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Vertier: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulct enz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Bekendmaking.
De burgemeester van Zandvoort

maakt bekend, dat overeenkomstig
art. 26 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening ingaande maandag 11

oktober 1965 gedurende één maand
ter gemeentesecretarie voor een
ieder ter inzage ligt het „Bestem-
mingsplan binnentereinen A.J. v.d.

Moolenstiaat", conform het eerder
ter inzage gelegde ontwerp vastge-
steld bij raadsbesluit van 28 septem-
ber 1965 nr. 12.

Zandvoort, 4 oktober 1965.

De Burgemeester voornoemd,
VAN FENEMA.

Bg feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 2 oktober 1965:

Zandvoortm. - Blauw Wit W. 1-1

Zandvoortm. 2 - V.E.W. 3 afg.

Zandvoortm. 3 - V.V.S.V. 2 5-4

Adspiranten:
Zandvoortm. a - Schoten a afg.

Zandvoortm. b - Schoten b afg.

Zandvoortm. c - E.D.O. e 4-3 gest.

H.B.C. e - Zandvoortm. d 0-7

Bl.daal d - Zandvoortm. g afg.

Zandv.m. h - O.Gezellen g 0-3

Pupillen:
Zandvoortm. a - E.D.O. a 0-1

Zandvoortm. b - E.D.O. b 0-2

Uitslagen zondag 3 oktober 1965:

K.V.V. - Zandvoortm.
Zandvoortm. 2 - St.vogels 2

D.E.M. 3 - Zandvoortm. 3

T.Z.B. 2 - Zandvoortm. 5

Zandvoortm.
Zandvoortm.
Zandvoortm.

Junioren:
Zandvoortm.

Alliance ï

E.H.S. 7

Bl.daal 9

D.O.S. a

3-1
3-0
6-2

afg.

afg.
1-1

afg.

1-2
5-2
4-1
3-7

D.I.O. a - Zandvoortm. b
Zandvoortm. c - Haarlem e

Zandvoortm. d - Vl.Vogels e

Programma zaterdag 9 oktober 1965:

10. Zandv.m. 2 - T.Y.B.B. 15.30 u.

17. S.A.C. 3 - Zandvoortm.3 14.30 u.

Adspiranten:
46. R.C.H. a -

95. Zandv.m. d
108. Zandv.m. e
122. R.C.H, g -

132. Zandv.m. g
141. Zandv.m. h
Pupillen:
175. H.B.C, a -

185. H.B.C, b -

198. Zandv.m. c

199. Zandv.m. d

Zandv.m.
- E.T.O.
- H.F.C.
Zandv.m.
- D.S.S.
- D.S.S.

Zandv.m.
Zandv.m.
- E.H.S.
De Brug b

15.15 u.

16 u.

16 u.

15.15 u.

14.30 u.

14.30 u.

15.15 u.

15.15 u.

14.30 u.

14.30 u.

Programma zondag 10 oktober 1965:

Zandvoortm. - K.B.V. 14.30 u.

6. V.S.V. 2 - Zandvoortm. 3 9.45 u.

26. T.Y.B.B. 4 - Zandvoortm. 4 12 u.

51. Zandv.m. 5 - N.Vennep 2 12 u.

76. E.H.S. 6 - Zandv.m. 6 9.45 u.

99. Zandv.m. 7 - V.V.H. 5 9.45 u.

120. E.H.S. 10 - Zandv.m. 9 9.45 u.

122. Zandv.m. 10 - D.S.K. 6 9.45 u.

133. Zandv.m. 11 - V.S.V. 9 9.45 u.

Junioren:
D.W.S. a - Zandvoortm. a 12 u.

151. Zandv.m. b - T.Y.B.B. b 12.30 u.

164. R.C.H. e - Zandvoortm. e 12 u.

173. T.H.B, a - Zandvoortm. d 12 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zondag 3 oktober:
Dames: T.Y.B.B. - Zandvoortm. 10-8

Heren: Vriendschap - Zandv.m. 16-3

Rapiditas 2 - Zandv.m. 2 12-10

Dames jun.: Concordia - Z.M.
Zandv.m. 2 - IJmond 4

Meisjes: IJmond 2 - Z.M. 2

Zandv.m. 1 - Concordia
Zandv.m. 3 - D.S.O.
IJmond 7 - Zandv.m. 4

Jongens: IJmond 1 - Zandv.m.

afg.

afg.
14-2

afg.

afg.
0-6
9-8

Pupillen meisjes: Rap. - Z.M. 1 0-6

Pupillen jongens: Blinkert-Z.M. 1-3

Programma zondag 10 oktober:

Dames: 201. I.E.V. - Zandv. 14.30 u.

Heren:
143. Zandv.m. 1 - IJmond 1 12.30 u.

206. Zandv.m. 2 - IJmond 2 13.40 u.

Dames junioren:
216. Zandv.m. 2 - Atlas 14.50 u.

Meisjes adspiranten:
222. Zandv.m. 1 - A.D.O. 1 12.30 u.

223. IJmond 1 - Zandv.m. 2 13.30 u.

231. H.B.C. 2 - Zandv.m. 3 14 u.

234. Zandv.m. 4 - IJmond 8 13.30 u.

Jongens adspiranten:
237. Zandv.m. - IJmond 2 14.30 u.

Programma zaterdag 9 oktober:

Pupillen:
Jongens: IJmond - Zandv.m. 15 u.

Meisjes: R.A.P. - Zandv.m. 2 14 U.

H.B.C. - Zandvoortm. 1 14.30 u.

150,- GULDEN
INRUILWAARDE GEVEN WIJ
BIJ AANKOOP VAN EEN

59 CM. GROOTBEELD

TELEVISIE
WERELDMERK „GRAETZ"

In fraaie notenhouten kast

voor alle zenders van nu en later.

KATALOGUSPRIJS

AF OUDE T.V.

898,-

150,-

U BETAALT SLECHTS ƒ 4ö«"

Contant of ƒ 10,— per week.

DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15 Telef. 337?

BEZOEKT

de Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Gedurende de maanden ok-

tober t.m. april alleen
r ge-

opend gedurende de weekein-

den.

Gezelligheid I

De nieuwste speel-automaten

Sfeer!

Kip of wild bestellen!
Even 2358 bellen ï

BRAADKUDSENS
PIEPKUIKENS
BRAADSTUKKEN
SOEPKD7PEN
SOEPPOULET
POULARDES
DUINKONIJNEN

Eieren zó van de boer
Grote 10 voor ƒ1,90; Middelsoort 10 voor ƒ1,69..

Nu verse KIP aan 't spit!
Wij maken ook Uwwild en gevogelte schoon!

POELIERSBEDRIJF
CAS van BENTEN

i

Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

's maandags de gehele dag gesloten.

WORDT OOK THUISBEZORGD!

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telefoon 2793

Goed
gekleed zijn
is prettig, maar goed gekleed blijven

is mogelijk als U het betere (met de
levensduur) hot Uwe maakt uit onze
uitgebreide collectie.

COSTUUMS van ƒ 89,— tot ƒ195,-

SPORTCOLBERTS van ƒ 39,— tot ƒ 79,-

OVERJASSEN van ƒ 89,— tot ƒ165,-

PANTALONS van ƒ 22,— tot ƒ 49,-

REGENJASSEN van ƒ 39,— to,t ƒ112,-

Verder een ruime sortering
PULLOVERS - TRUIEN - WOLLEN
VESTEN - OVERHEMDEN
SPORTIIEMDEN - FANTASIE-
VESTEN - i DASSEN - SOKKEN
SJAALS etc.

W« brengen U de grootste keus
tegen de laagste prtfzcn.

I
•a.&édk-+
SPECIAALZAAK VOOR 'r,

HERENHODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3136'

m
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Langs de vloedlijn

Laat anderen de goede oude
tijd vereren; ik ben gelukkig
dat ik in deze tijd leef, die
zo goed past bij mijn aard.

Ovidius
43 voor Chr. - 18 na Chr.

Een geslaagd experiment
Wanneer de voortekenen niet be-

driegen, dan hebben we j.1. zondag
op het Zandvoortse circuit kennis
gemaakt met een motorisch gebeu-
ren dat er wel eens toe zou kunnen
leiden, dat dergelijke wedstrijden
tot de jaarlijks weerkerende ge-
beurtenissen op onze racebaan gaan
behoren.
Het betrof hier de motor-sprint-

wedstrijden door de „Wegracegroep
'65" uit Deventer, onder auspiciën
van de K.N.M.V. gehouden.

In ons land, ja zelfs in geheel Eu-
ropa kende men tot nu toe derge-
lijke wedstrijden nog niet. Zand-
voort had dus wel een zeer bijzon-

dere primeur. Maar in het buiten-
land zijn dergelijke wedstrijden,
- met name in Engeland en Ameri-
ka - bijzonder populair. Zij trek-
ken enorm veel publiek en zijn ook
voor de deelnemers zeer aantrekke-
lijk. Er worden daar reeds machi-
nes gebruikt, speciaal voor deze
sprintwedstrrjden door de rijders

vervaardigd, waarbij men er zelfs

niet tegenop ziet, zeer zwarq motoren
in te bouwen, omdat het bij deze
wedstrijden in de eerste plaats gaat
om het vermogen van de motor.
Men moet namelijk met staande
start over 400 meter aan de finish

een zo hoog mogelijke snelheid heb-
ben bereikt.

Met deze speciaal voor dit doel
gebouwde motoren werden reeds
snelheden bereikt na 400 meter van
ruim 300 kilometer per uur en
maakte men bij het afremmen ge-

bruik van rem-parachutes.
Voor de wedstrijden van j.1. zon-

dag wao de belangstelling voor dit

experiment verrassend groet. De
overdekte tribune was vrijwe'. ge-
heel bezet en ook op enkele duin-
toppen langs de baan hadden velen
zich verzameld.

heid door in een "Volvo het parcours
af te leggen in 17i/

s seconde, daar-
bij zijn tegenstander, rijdend in een
Porsche, achter zich latend. Het
zwaartepunt van deze wedstrijden
ligt in het snel van de start weg-
komen. Lukt dit niet, of doet men
het te langzaam, dan heeft men
geen enkele kans, een acceptabele
tijd te maken. Dit geldt in mindere
mate voor het tijdig schakelen op
hogere versnellingen tijdens de kor-
te rit.

En wij hebben ons afgevraagd,
waarom men in de toekomst derge-
lijke wedstrijden niet zou hou-
den over een halve kilometer. Het
startpunt wat naar achteren en de
finish eveneens wat verder weg, en
men heeft op het rechte eind een
prachtige sprint-baan, waarbij de
snelheid nog wat kan worden opge-
voerd, die nu ook ' al niet kinder-
achtig was, want de snelste rijder

reed het parcours in. 13.92 seconde,
waarbij hij aan de finish een snel-
heid had bereikt van even over de
150 kilometer per uur.
Al met al werd het een- boeiend

schouwspel, vrijwel ongevaarlijk op
dit korte rechte einde, waarbij de
spanning steeds bleef. Er kwamen
vijftig rijders aan de start, op aller-

hande machines, waaronder zelfs

terrein-motoren en enkele motorea
met zijspan.

om bij Rob Slotemaker op diens
anti-slipschool nog een slipcursus

te volgen.

Het gaat steeds sneller op ons
circuit. Op de circuitfolder, waarop
V de rondetabel vindt vermeld
loopt deze tabel wat de lijden be-
treft af van 2 minuten 46 seconden
tot 1 minuut 27 seconden. Het is

wel bijzonder interessant aan de
hand van deze tabel te zien, hoe
deze snelst genoteerde tijd, die nog
enkele jaren geleden op ons circuit

voor vrijwel onmogelijk werd ge-
houden, in slechts luttele jaren
werd benaderd en binnenkort zeker
zal worden overschreden. Dat de
autotechniek en de opvoering van
de snelheid een dergelijke fantas-
tische vlucht zouden nemen, daar-
van had waarschijnlijk circuit-

directeur Hugenholtz niet gedroomd,
die nu wel verplicht zal zijn, de
ronde-tabel opnieuw met lagere
tijden aan te vullen. De tijden liggend
onder de honderd kilometer per
uur, die nog niet zo lang geleden ons
met verbazing en ontzag vervulden,
kan hij dan rustig vergeten, want
die zijn al lang verleden tijd gewor-
den, waar nu om wordt gelachen.

Het zal ook in de nabije toekomst
nog „steeds sneller" gaan. K.



Na Uw wandeling een kop soep of een
kop koffie met een moorkop bij: fómkzg. Café-Restaurant

KINDERPOSTZEGELS 1965

Van 16 november tot en met 15

januari zullen op alle posteninrich-
tingen in Nederland de Kinderpost-
zegels 1965 verkrijgbaar zijn.

Zoals bekend worden deze zegels
uitgegeven met een bijslag, waar-
van de netto-opbrengst is bestemd
voor steun aan de arbeid ten behoe-
ve van het kind, dat bescherming
en hulp nodig heeft.

De waarde en de bijslagen van de
zegels zijn: 8 en 6 cent, 10 en 6 cent
18 en 12 cent, 20 en 10 cent en 40

en 10 cent. De prijs van een serie

bedraagt ƒ 1,40.

Op de zegels, die zijn uitgevoerd
in de kleuren geel, rood, blauw en
zwart, zijn 5 kindertekeningen afge-
beeld, die werden gekozen uit teke-

ningen die in het kader van een
tekenwedstrijd door Nederlandse
kinderen werden gemaakt. De ge-

kozen voorstellingen zijn door de
kuntenaar G. Noordzij te 's-Graven-
hage gereedgemaakt in belettering,

plaatsing in het postzegelvlak en
kleurstelling van het kader.
Teneinde de werkzaamheden, ver-

bonden aan de verkoop van de ze-

gels door tussenkomst van de Ne-
derlandse scholen, te vereenvoudi-
gen, zijn op uitdrukkelijk verzoek
van de Stichting Ned. Comité voor
de Kinderpostzegels speciale velle-

tjes vervaardigd, bestaande uit 5

postzegels van 8 et. (en 6 et. bijslag)

en 6 postzgels van 18 et. (en -12 et.

bijslag). De prijs van een velletje

bedraagt f 2,50.

De zegels worden in rasterdiep-

druk gedrukt door de N.V. Joh. En-
schedé en Zonen, Grafische Inrich-

ting te Haarlem.

OPINIE-ONDERZOEK VAN
BUSBEDRIJVEN IN RANDSTAD
Binnenkort vindt in de Randstad

Holland een opinie-onderzoek plaats

over het interlokale busvervoer.
Deze enquête wordt gehouden on-

der auspiciën van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging van Trans-
port-Ondernemingen (K.N.V.T.O.)

en uitgevoerd door de Nederlandse
Stichting voor Statistiek.

Het betreft hier de Noord-Zuid-
Hollandse Vervoer Maatschapp\j
n.v. (N.Z.H.) in de kuststreek tus-

sen Amsterdam, IJmond en Den
Haag-, de n.v. Citosa'op het platte-

land van Zuid-Holland de n.v. Au-
tobusdienstonderneming Maarse &
Kroon in Haarlemmermeerpolder en
Amstelland, de n.v. Westlandsche
Stoomtramweg Maatschappij (W.S.

M.) in het Westland en tenslotte de

Nederlandse Buurtvervoer Maat-
schappij n.v. (N.B.M.) voor 't Gooi
en de Vechtstreek.
Een dergelijk onderzoek, waarbij

de mening van een groot aantal rei-

zigers uit het gebied van elke on-

derneming en van eveneens vele

r/jnderden niet-reizigers uit het ge-

hele gebied wordt gevraagd, werd
door de Nederlandse Stichting voor
Statistiek enige tijd geleden ook in

Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag gehouden.
In tegenstelling met de door som-

mige bedrijven gehouden vervoers-
onderzoeken worden de vraagge-
sprekken b« deze enquête niet in

de bus, maar thuis gevoerd.
Doel van het onderzoek is het

verkrijgen van een inzicht in de
mening van het publiek over het

streekvervoer, opdat de busbedrij-
ven dat oordeel mede in hun beleid

kunnen betrekken.

CIRCUIT-EXPLOITATIE
Na afloop van het derde kwartaal

bleek opnieuw, dat de exploitatie

van het circuit zich in een sterk

stijgende lijn bevindt. Er werden tot

nu toe 216 exploitatie-dagen ge-
boekt tegen 193 in het vorig jaar.

Het aantal bezoekende motorrijtui-

gen bedroeg in het derde kwartaal
5157 tegen 4220 in 1964. In de eerste

negen maanden van dit jaar werden
399 trainingsuren geboekt (vorig

jaar 212 uren). Ook de financiële

resultaten van verhuur voor trai-

ning en industrie gaven wederom
een sterke stijging te zien.

Mede gelet op de steeds groeiende
belangstelling voor het Zandvoortse
auto-circuit wordt thans een rap-
port opgeseld om te komen tot een
aantal vernieuwingen en verbete-
ringen betreffende de accomodatie.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
van Lennepweg 57, telefoon 4294.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: Dr. J. Baljet, Kenau-
park 13, Haarlem, tel. 02500-14524.

APOTHEKEN
Van zaterdag 16 t.m. vrijdag 22

oktober avond- nacht- en zondags-
dienst de Zandvoortse apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om 6.30 uur.

RAADHUISPLEIN 1

TELEFOON 28 20

Geopend 10-6
Zondag 10-8
's Maandags gesloten.

ismsxtss^smmsmmmyi^
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WAARDEPUNTEN
voor 14-karaats gouden, Zwitserse horloges,vèr beneden '

de vergelijkbare winkelwaarde. Bovendien 10 cent <>

reductie op Friesche Vlag GOUDBAND koffiemelk. *

'iA

kwaliteit bij kwaliteit

10 gratis waardepunten voor uw eigen 14-karaats gouden, Zwitsers horloge. (Eén
jaar schriftelijk gegarandeerd!). U hebt die tien punten inmiddels gratis thuisbe-
zorgd gekregen, mevrouw, in een uitgebreide spaarfolder met alle inlichtingen die
u wenst! Nu spaart u nog sneller voor zo'n Zwitsers kwaliteitshorloge bij Friesche
Vlag GOUDBAND koffiemelk. Wees dus zuinig op die folder, er zit geld voor
u m. In dubbel opzicht zelfs, want in dezelfde folder vindt u ook een waardebon
voor 10 cent reductie op uw fles Friesche Vlag GOUDBAND koffiemelk (onge-
acht de flesgrootte).

FRIESCHE VLAG
GOUDBAND
de meest gebruikte koffiemelk in Nederland

Handel in

zand, zwarte grond
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS

MEST

Th. Loos
Van Lennepweg 38-3 - Telef. 499G

Akersloot
Wij fcopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lomppn, kranten, tijd-
schriften, karton, tapüt, gewatt. deken, gevers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

wy rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENPJLEIN 18

Vers gegrilde
kippen f 3,25
Ook thuisbezorgd!

SCHOO
AMERICAN LUNCHROOM
Kerkstraat 13 - Telefoon 2288

DONDERDAG 28 OKTOBER naar de

„Snip en Snap9' Revue
in Theater Carré te Amsterdam,
met

Reisbureau Kerkman
Aanmelden: Kerkman, Kostverlorenstr. 1, tel.3399

Taxi 2600, Grote Krocht 18

(Bespreekt SiV.p. tijdig).



PHILIPS

RADIO EN TELEVISIE
ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio I LfFHR Burg. Engelbertsstraat 64
Technisch Bureau U. ^ *- w B *

Z|ET ONZE SHOWROOM
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

Telef. 2914
WASATJTOMATEN Betaling desgewenst in overleg

RUWIELEN
BROMFIETSEN
KINDERFIETSEN

DRIEWIELERS
AUT0PED5

ONDERDELEN II

Versteeqe
HflLTESTBBRT Ï8. „

TEL 4499 • ZBOTVOORT

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 cl. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

J. F. ZWERVER
ARTS

Zaterdag 16 oktober

geen praktijk

ff?£XH£F?Si

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 1964 en 1965

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Taunus 17M.
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

GARAGE TE HUUR
GEVRAAGD, omgeving
Bredcrodestraat. Br. no.

13-10 bureau van dit blad,

of lelof. 2472.

GEVRAAGD: Flinke werk-

ster 2 d. p.w. Mevrouw
Janssen, Westerduinweg 1,

hoek Bentveldsweg, Acr-

denhout, tel . 02500 - 42017

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

men leer te aanvaarden.

(Evt. gedeelte). Makelaars-

kantoor „SLEUTELHOF",
Zandvoorterweg 67, Aer-

denhout, Tel. 02500 - 43647

of 84048.

TE HUUR GEVRAAGD:,
nette KAMER op stand,

omg. Kerkstraat, in hotel-

pension of privé, door
Parfumerie-Drogisterij

BEAU MONDE,
voor het regelmatig geven

van gratis schoonheids-

behandcling ter kennis-

making met de producten

van BaiUot, de bekende
Franse huidspecialisten.

Telef. aanb. 5006.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Drajjerstr. 12, Tel. 3751

Te koop: zeer goed onderh.

HUIS m. garage en gr.tuin.

Indeling: Zit-eetk., 3 sl.k.,

douche. Tel. 3300.

GEVRAAGD: 'n nette

VERKOOPSTER. Bakkerij

Van Staveren, Zeeslr. 48,

tel. 2684.

TE HUUR voor de win-
term.: GEM. ETAGE, ge-

heel vrij. Br. no. 1-8 bur.

van dit blad.

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

MONTUREN SIERLUK EN ELEGANT

^/1G Slinger
OPTIEK \

STHALHflREN
HOOMOESTELL.

f 2/eKCHFONOSCM

GROTE KROCHT ZO" ' TEL :«95 • ZflNDVOOBT

De nieuwste gchoor-apparaten.

Het grote succes
*

NSU PRINZ4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
Showroom, reparatie en benzineverkoop thans uitsluitend

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

TE KOOP: Grote kooi m.
2 kanaries en een was-
machine. Zeestraat 53.

Net WINKELMEISJE ge-

vraagd. Bakkerij v.d.Werff

Gasthuisplein 3.

Voor de VERSPREIDING
van een zakengids gedu-

rende de maand december
en januari in Zandvoort en
omliggende plaatsen wor-
den BEZORGERS/STERS
gevraagd. Hoge vergoe-

ding. Br. no. 14-10 bureau
van dit blad.

Wij STOFFEREN uw meu-
belen vakkundig, geen fa-

briekswerk.
Woninginrichting H E E -

M E IJ E R, Van Ostade-

straat 7, telef. 3116, Am-
sterdam, tel. (020) 82242.

Weduwnaar op leeftijd,

gezond, zoekt spoedig ver-

warmde ZIT-SLAAPKAM.
met warme maaltijd. Br.

no. 15-10 bureau v.d. blad.

TE KOOP:
BERG- OF WERKPLAATS ca. 20 m2,
annex twee verhuurde woningen

GEMEUB. VACANTIEFLAT (Gerkestr.)

3 kamers met keuken, Ie et.

Inl. MAK. J. BOOGAARD Jr. Tel. 2210

Regentesseweg 7, Zandvoort.

Wij zoeken
leerling-winkelmeisje

De Amsterdamse g-roentehandel

„De Amsterdammer", Kosterstr. 13a

In rustig gezin zonder kl.

kinderen wordt gevraagd

een WERKSTER of Huish.

hulp voor ma., di., do. en

vrijdag van 9-14 u. Hoog
loon. Prettige werkkring.

Telef. 2206 (na 18 uur).

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en

druk 5 ct.Tapijt en gewatt.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62

et, zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32

TEL. 4376

U belt, wrj komen I

Student geeft bijles
in Nederlands en Engels.

Brieven onder nr. 30-9 bureau van dit blad.

Welk NET MEISJE wil mij

2 a 3 ocht. p.w. helpen in

de huish.? Mevr. Rinkel,

Regentesseweg 5, tel. 5020

GARAGE
TE HUUR GEVRAAGD
Brieven onder no. 6-10

bureau van dit blad.

Wij 'hebben plaats voor

een flinke JONGEN, die

opgeleid wil worden in het

slagersvak. Slagerij Cor v.

Eldik, Haltestr. 12, tel.2616

TE KOOP: Huiskamer, Old

Finish, dressoir, tafel en 4

stoelen, in prima staat.

Tussen 7 en 8 uur telefoon

O250O - 50438.

VOOR UW
2de PROGRAMMA
Geheel verzorgd.

Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307

Burg. Beeckmanstraat 36.

1900 1965

ZHN WELKOME
GESCHENKEN

"

Schuilenbur
GROTE KROCHT 5

V

TEL: 2974 ZANDVOORT

Ja natuurlijk staat onze

VELO WASCOMBINATIE
bovenaan de top. Met zijn

05 jaren vakmanschap
kooptU zonder enige risico.

Neemt U rustig en vrij-

blijvend een demonstratie

bij U thuis.

VELO - Zeestraat 37

Zandvoort - Tel. 4590

VELO - Grote Markt, hoek
Jansstr., Haarlem, tel.10117

Een VELO COMBI kopen.
Is geen risico lopen!

Heeft U onze zeer mooie collectie

vesten, pullovers, rokjes,

blouses en jurkjes ai gezien?

Beslist U moot eens komen kijken, in onze

nieuwe zaak aan de BOULEVARD.

Ook voor de HEREN altüd aparte goederen!

Vakkundig personeel staat U ten dienste.

%<** NOOY
ZANDVOORT

VOLKSMUZIEKSCHOOL
Op maandag 18 oktober a.s. n.m.

8 uur, zal in het Gemeenschapshuis
onder leiding van de heer C. S.

Proper, directeur van de Volks-

muziekschool te Zandvoort, voor de

nieuwe leerlingen en hun ouders

een openbare les worden gegeven.

Het is namelijk de bedoeling, dat op

maandag 25 oktober a.s. een nieuwe

cursus zal aanvangen. Voor plaat-

sing komen in aanmerking de leer-

lingen van de 3e, 4e en 5e klas van

de lagere scholen.
_

Aan de ouders van deze kinderen

is intussen een folder verzonden,

waarin zij o.m. uitvoerig worden

ingelicht over het doel en de be-

tekenis van dit muziekonderwijs,

alsmede over de kosten, die aan het

volgen van een cursus zijn ver-

bonden. ,

Ook is een gele kaart bijgevoegd

waarop nieuwe leerlingen kunnen

worden aangemeld.

HERVORMD KERKEWERK
IN ZANDVOORT-NOORD

Tijdens de laatste gehouden ker-

keraadsvergadering van de Her-

vormde kerk te Zandvoort is beslo-

ten, uitvoering te geven aan het

reeds eerder genomen principe-be-

sluit om Hervormde kerkdiensten te

gaan houden in Zandvoort-noord m
verband met de steeds groeiende

uitbreiding in deze nieuwe- wijk.

Een commissie werd benoemd die

voorbereidingen zal gaan treffen om
deze diensten met ingang van janu-

ari as. te kunnen aanvangen.

Wat de plaats betreft, wordt ge-

dacht aan de aula van de Beatrix-

school aan de Jac. P. Thijsseweg,

doch hierover worden thans onder-

handelingen gevoerd met het be-

stuur van de zondagsschoolvereni-

ging, die elke zondag in deze aula

de zondagsschool houdt. In prettige

samenwerking zoekt men onder lei-

ding van de nieuwe wijkprediKant

Ds P v d. Vloed voor Zandvoort-n.

naar 'een oplossing, waarbij zon-

dagsschool en kerk op dezelfde tijd

in eikaars buurt zouden kunnen bij-

eenkomen, zodat de ouders tijdens

de kerkdiensten hun kinderen de

zondagsschool zouden kunnen laten

bezoeken. . . .

Bovendien werd besloten in het

kader van het „Open-deur-werk

een veertiendaagse cursus te gaan

organiseren met als thema: „Wat is

de gemeente eigenlijk?" De eerste

avond wordt gehouden op woensdag

20 oktober aan de Zandv.laan 24.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Ronald, z. van H. van

Duijn en H. A. E. J. Zwemmer.
Ondertrouwd:
j B. van Heems en A. Penaat.

r' H. Abma en T. Wester.

C H ten Broeke en A. Castien.

J.' Paap en H. Smeenk.

Gehuwd: .

j C Keur en Y. van Sluisdam.

Overleden: Jobje Hoogendijk, 35 jr.,

echtgenote van L. G. Lever.

CONTACTAVOND
ZONDAGSSCHOOL
De jaarlijkse contactavond met

ouders en belangstellenden van de

Zandvoortse zondagsschool „Den-

nenoord" zal gehouden worden op

vrijdag 22 oktober in het Hervorm-

de jeugdhuis aan het Kerkplein.

Het programma vermeldt onder

meer de opvoering van het toneel-

stukje „De brief" door de kinderen

en een vragenwedstrijd tussen jong

en oud: „Wie zal het winnen"?

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Vervroegd aanvangsuur.

In afwijking van het oorspronke-

lijke programma van zondag 17

oktober a.s., werd de Interregionale

juniorenwedstrijd Vitesse '22-Zand-

voortmeeuwen door de K.N.V.B.

vastgesteld op aanvang 10 uur.

De spelersbus vertrekt om 8.45 uur

vanaf het Raadhuisplein.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 10 en 19 uur:

Ds. W. van Wijk, van Haarlem.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru
19 uur: Geen dienst

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: Ds. C. de Ru.
Bediening H. Avondmaal.

Jeugdkapel in het jeugdhuis 10.30

uur: de heer A. J. Weermeijer.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. A. J.

Snaaijer, Doopsg. Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30

(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
Avondmis. In de week 7, 7.45 en 9 a.

Bijkerk Linnaeusstraat. H.H. Mis-
sen op zondag 8.30 en 11 uur.

In de week 8 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. n.m. 3 uur samenkomst
in „Pniël", Zuiderstraat 3.

Spr. dhr. H. Veldkamp, evange-
list te Den Haag.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleuterschool, Lijsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:

Korte ochtenddienst, belde op adres

Willem Draijerstraat 5.

Na een langdurige ziekte is

heden rustig van ons heen-
gegaan, onze lieve vrouw,
moeder, dochter, schoondoch-
ter, zuster, schoonzuster en
tante

JOBJE LEVER
Gcb. Hoogendijk,

op de leeftijd van 35 jaar.

L. G. Lever
Joke
en verdere familie.

Zandvoort, 12 oktober 1965.

Van Ostadostraat 10a.

De begrafenis hoeft heden 15

oktober plaats gehad op de
Algemene Begraafplaats

te Zandvoort.

Bti feest of pa4Q,
LEFFERTS dranken erbjj!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

VOOR BABY'S HU 1DJE

OEFENINGEN MET
REDDINGBOOT EN
VUURPIJLTOESTEL
De proefvaart met de Zandvoort-

se reddingboot, die in september
moest worden uitgesteld in verband
met de slechte weersomstandigheden
is thans vastgesteld op zaterdag 16

oktober. Om 9 uur hoopt men uit

het botenhuis aan de Thorbecke-
straat te vertrekken.
Aan deze proefvaart voorafgaande

zal op vrijdag 15 oktober een oefe-
ning worden gehouden met hel
„Whippertoestel", het vuurpijl-
toestel, waarmee een lijn naar een
gestrand schip wordt overgeschoten.
Deze oefening zal worden gehouden
bij duisternis. Om half acht des
avonds zal de opstelling plaats vin-
den op het zuiderstrand ter hoogte
van het einde van do Zuidboulevard
bij de reddingspost „Zuid".

„ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB"
Na de vierde ronde van de club-

competitie is de stand aan de kop
van de eerste tot de tiende plaats,

Vos, Glasbergen, Lindeman, Ger-
ritsma, Sloof, Termos, Nielsen,

Luykx, Slijkerman en Bais.

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Voor al Uw KLEINVAK-ARTDXELEN, knopen

enz., bustehouders, stepins, kindergoederen

in onze zaak GROTE KROCHT
Tel. 2885 - 4994 - 24G9

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Een goed horloge
kunt U alleen kopen bij een

vakman-horloger

Wie kan de kwaliteit beoordelen en vergeleken?

Hü, die uurwerken zelf repareert en kent

„in hart en nieren".

Natuurlyk koopt V dan b«

IIORLOGER

L

Kostverlorenslraat 68 - Telefoon 2071

Spyftaalzaak in horloges, klokken enz.

Het is toch een kwestie van vertrouwen!

Autobedrijven RINKO
Oranjestraat 2-12 Tel. 2424

Ford
Consul <t

IL Corsair

Het Engelse

raspaardje

f FORD ^
V. J

Een huisvrouw die rekent
Weet wat de Zandvoortse Groente- en Fruithal betekent!

Speciale weekend-reelanie
15 SINAASAPPELEN (hand of pers) ƒ 1,10

Bij aankoop van groente of fruit

1 fles witte of rode zoete wijn van ƒ 2,39 voor ƒ 1,10

Onze kassabons zijn voor de fantastische cadeau-actie weer geldig

Zandv. Groente- en Fruithal
Telef. 4752

's Woensdags de gehele dag gesloten

Diaconiehuisstraat 9

ELKE THUISSCHAKER weet een goed spel te

waarderen. Hij wil graag regelmatig zijn krach-

ten beproeven maar heeft geen tegenstanders.

Daarvoor zorgt de

Zandvoortsche Schaakclub
Elke donderdagavond in het Gemeenschapshuis.

U zoekt iets bijzonders
(op rookgebied?

Vergeet U onderstaand adres
(dan niet.

Bij Botman koopt U naar Uw
(genoegen,

Daar nimmer de klanten
(vergeefs ons vroegen.

SIGAR^TMAGAZUN DROMMEL
HaltestSat 9 - - Telefoon 2151

Voor een moderne coupe
uitgevoerd door vakkundig personeel

gaat men in Zandvoort bij voorkeur
naar:

voor Dames en Heffen

HALTESTRAAT 14 TQLBFOON 2462

Een oud en vertrouwd adres.

In onze speciale Parfumerie-afdeling

vindt U voor elck wat wils.

De merken: Yardlcy, Tabac, Bourjois,

4711, Old Spice, Boldoot, Maja etc.

spreken voor zichzelf.

Parfum, lotion, zeep, lipstic, nagellak, poe-

der en crème, voor moeder en dochter.

After en pre shave, haarlotion, brillantine,

scheerapparaten enz. voor vader en zoon.

Ziet de etalage's.

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zfc'n ALL RISK verzekerd!

Dr. Scuacpmnnstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Kip of wild bestellen!

Even 23 SB bellen!
BRAADKUIKENS
PIEPKUIKENS
BRAADSTUKKEN
SOEPKIPPEN
SOEPPOULET
POULARDES
DUINKONIJNEN

Eieren zó van de boer
Grote 10 voor ƒ1,90; Middelsoort 10 voor ƒ1,69..

Nu verse KIP aan 't spitt

Wij maken ook Uw wild on gevogelte schoon!

POELIERSBEDR1JF
CAS van BENTEN
Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

's maandags de gehele dag gesloten.

WORDT OOK THUISBEZORGD!



Doe meer met Uw figuur
Een goed figuur - maar óók volmaakte bewegings-

vrijheid... dat is de perfecte combinatie van controle

en comfort die Exquisite Form U biedt met deze

stevig-soepele LYCRA step-in met SPL1T-HIP. Ge-

heel glad en slank afkledend, in wit en zwart, small

tot extra large. 29.75. Ook verkrijgbaar als panty.

Meer modellen bij

tfkdsto* £te$ance
Kostverlorenstraat 49 - Telef. 4492

Dinsdags gesloten.

Wegens vakantie
gesloten

tot en met 20 oktober.

PARFUMERIE EN HERENKAPSALON

VAN DAM
Haltestraat 53 Telef. 3449

Straatmakersbedrijf
W. Schilpzand & Zn.

KANAAIAVEG 19 - TELEF. 3879

Wij verzorgen

straat- en tegelwerk
ook reparaties.

Wö leveren alle soorten tegels.

Gemeente
Waterleidingbedrijf

Drukverlaging
In de periode 18 oktober t.m. 1 november a.s.

zal de waterdruk van ± 12 uur tot ± 5 uur v.m.
gering zijn, in verband met het doorspoelen van
het buizennet.

Men gelieve zoveel mogelijk het tappen in die

periode 's nachts te beperken.
De Direktie.

V wordt slank en bluft slank
met

SIX KOEKJES
Succes verzekerd!

Verkrijgbaar in 3 smaken.

Drogisterij-Parfumerie

B<>ouwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Bij feestklanfeen:

LEFFERTS DRANKEN
Zeestraat 44 Telefoon 2254

'n Huiselijk gevoel,

op 'n goed BEKLEDE STOEL

J. van den Bos
woninginrichting

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 . Zandvoort
Telef. 4823

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

Flessenmanden
in alle maten en prijzen.

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn.

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

a

Krijgt U gasten?
Geen bezwaart

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTK. 33

TELEF. 4755

Bij feest of partij,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zondag 10 oktober:
Dames: I.E.V. - Zandvoortm. 5-0
Heren: Zandv.m. 1 - IJmond 1 9-15

Zandvoortm. 2 - IJmond 2 9-13
Dames jun.: Zandv.m. 2 - Atlas 9-4
Meisjes adsp.: ZM. - A.D.O. 1 2-1

IJmond 1 - Zandv.m. 2 12-2
H.B.C. 2 - Zandv.m. 3 1-0
Zandv.m. 4 - IJmond 8 9-1

Jongens adsp.: Z.M. - IJmond 2 19-1

Pupillen:
Jongens: IJmond 1 - Zandv.m. 8-1
Meisjes: R.A.P. - Zandv.m. 2 0-4

H.B.C. - Zandv.m. 1 2-4

Programma zondag 17 oktober:
Heren senioren:
168. Zandv.m. 1 - A.H.C. • 12.30 u.

244. De Bunkert 2 - Zandv.2 11.30 u.

Dames junioren:
251. A.D.O. 2 - Zandv.m. 1 15 u.

255. IJmond 3 - Zandvm. 2 15.30 u.

Meisjes adspiranten:
261. Zandv.m. 1 - IJmond 1 12.30 u.

262. Zandv.m. 2 - Odin 1 13.30 U.
270. Zandvm. 3 - Hap. 1 14.30 u.
274. Atlas - Zandvoortm. 4 13 u.
Jongens adspiranten:
277. Atlas - Zandvoortm. 12 u.

Pupillen:
Meisjes: Zandv.m. - H.B.C. 15.30 u.

Zandv.m. 2 - Concordia 16 u.

Op een zaterdag gingen ze met pappa en mamma boodschappen
doen bij De Gruyter in Voorburg. Alle vier kregen ze een Kwis-
kaart. Pappa en mamma hadden niets, maar de beide kinderen
kregen vier kruisjes in één lijn op de voorste rij.

Vanzelfsprekend nebben ze toen heel zorgvuldig gestudeerd op de
driehoekpuzzle en pas toen ze beiden tot hetzelfde aantal driehoeken
kwamen, hebben ze hun kaarten op de bus gedaan.

Hun ouders geloofden het nog niet, maar toen het telegram kwam,,
was iedereen door het dolle

!

Dit is het verhaal van Carla en Ina Stadhouder
uit Voorburg, 2 van de vele duizenden gelukkige
KWIS-prijswinnaars. Behoort U al tot de gelukkigen!
Gratis deelnemerskaarten in alle De Gruyter winkels!

Prijzen bewijzen: De Gruyter geeft échte korting!

Zie prijslijsten in De Gruyter's Blad voor de Huisvrouw-

van deze week!

GESCHENKEN FESTIVAL
Natuurlijk spaart u droomwenszegels van De Gruyter.

Want dan kunt u twee goede kanten uit:

• sparen voor droomgeschenken van Sint Nicolaas

• sparen voor de extra december-uitgaven.

30.000 PRIJZEN GELDIG IN DE WEEK VANAF 13 OKT. '65

50 cheques a f 20,-

10 x een jaar lang

GRATIS BOODSCHAPPEN
10 x SONY draagbare
TELEVISIETOESTELLEN
100 x PFAFF ELEKTRISCHE
NAAIMACHINES
100 x PRESTIGE luxe edelstaal

KEUKENUITZETTEN

DAMESKOUSEN 20.000 x PAKKEN
DE GRUYTER - GOUDMERKKOFFIE

160xSOLEXdeLUXE
BROMFIETSEN
1000X FLESSEN DE GRUYTER
WIJN, PORT of SHERRY

t„_~—~

^

10.000 x PAAR GRILON ^ «**©?&"»* - ^^£3^^

NIET ESN FLES VWN
PJg VOORTREFFELIJKE
WIJN MEE TE NEMEN i

BIJ ELKE FLESCuiterönpêRP

Rosem , Riserri, vermetid)

'N GRATIS M0PPEN-
60EKJE MEFPE
ÖROETEN VAM
MAXTAILLEUR .'

DE GRUYTER
X?ïï^i!«S2lïï^ Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 215c
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Een sluitende begroting

In ons vorige nummer wezen wij
er reeds in 't kort op, dat Zandvoort
voor het eerst sinds vele jaren een
sluitende begroting heeft. Een feit,

dat zeker tot grote genoegdoening
stemt, vooral in een steeds groeien-
de gemeente als de onze, waar wel
veel geld verdiend wordt, doch ook
heel veel moet worden uitgegeven,
zeker niet het minst van overheids-
wege.
Met een totaal bedrag van ƒ 12.

737.171.06 werd deze begroting slui-

tend gemaakt en we willen thans
nog eens zien, op welke wijze B. en
W. dit kunststukje volbrachten.

Wederopbouwkosten
In hun toelichting merken J3. en

W. op, verheugd te zijn dat de fi-

nanciële afrekening met het Rijk
inzake de wederopbouwkosten thans
tot stand is gekomen. De ongewis-
heid met betrekking tot de hoogte
van de uiteindelijk ten laste van de
gemeente blijvende kosten, werd
hierdoor weggenomen. Hierdoor is

een situatie ontstaan, welke uit fi-

nancieel oogpunt beschouwd tot

grote tevredenheid stemt. Het res-
tant van de wederopbouwkosten,
hetwelk ten laste van de gemeente
blijft, zal nu geheel kunnen worden
gecompenseerd door de waarde, c.q.

de opbrengst bij verkoop van de
resterende gronden. Dit heeft tot

gevolg, dat de jaarlijkse afschrij-

ving op de ten laste van de gemeen-
te blijvende wederopbouwkosten
ten bedrage van ƒ 25.000,— komt te

vervallen. Daarnaast zullen de ver-
goedingen, welke de gemeente ont-
vangt uit hoofde van reservering en
van uitgifte in erfpacht van weder-
opbouwgronden, voortaan in de ge-
wone dienst verantwoord worden,
welke vergoedingen thans een be-
drag belopen van ƒ 106.800.—. Met
dit alles werd in do ontwerpbegro-
ting geen rekening gehouden.

Uitkeringen uit het gemeentefonds
Daar met aan zekerheid grenzen-

de waarschijnlijkheid de totale uit-

kering uit het gemeentefonds hoger
zal zijn dan in de ontwerpbegroting
werd geraamd, namelijk door ver-
hoging van het Rijks-uitkeringsper-
centage van 152 (1965) tot 156 in 1966
werd een stelpost in de begroting
opgenomen die ligt even boven het
nog gebleven begrotings tekort.

Gunstige perspektieven
Het algemeen aspect van de ge-

meente financiën te Zandvoort ver-
toont - mede door het ruimere
standpunt dat de regering thans is

gaan innemen, naar het oordeel van
B. en W. een gunstiger beeld dan in

vroegere jaren. Indien deze tendens
zich in de komende jaren zal voort-
zetten, zal, naar B. en W. hopen,
de tijd kunnen aanbreken, dat in

enkele ernstige leemten in de accom-

modatie van het gemeentelijk appa-
raat kan worden voorzien, waarbij
gedacht wordt aan 'n remïse-gebouw
voor de dienst van Publieke Wer-
ken en een brandweergarage.

Politie

Bij de raming van de uitgaven en
inkomsten werd uitgegaan van een
korpssterkte van 54 man. (thans nog
48). Ondanks het feit, dat de bijdra-
ge van het Rijk ƒ 148.500,— hoger
kon worden geraamd dan vorig jaar
bliift er hier een nadelig verschil
van ƒ 52.300.—.

Begraafplaats
De kosten van de algemene be-

graafplaats blijven zich in een stij-

gende lijn bewe&en. Voor een groot
deel is dit het gevolg van de thans
in aanleg zijnde uitbreiding, welke
naar verwachting in het komende
jaar in gebruik zal kunnen worden
gesteld.

Tussen de geraamde uitgaven ad
ƒ 110.883,— en de ontvangsten ligt

echter naar het oordeel van B. en
W. een te groot verschil daar deze
ontvangsten slechts op ƒ 26.500—
konden worden geraamd. B. en W.
zijn van mening, dat in principe de
exploitatie van een begraafplaats
geen verlies behoort op te leveren.
Daarom zal een onderzoek worden
ingesteld naar de kosten van de be-
graafplaats en eveneens naar de
hoogte van de begrafenis-rechten.

Gemeentelijke kampeerterreinen
Met voldoening constateren B. en

W. det de geboden accomodatie op

de kampeerterreinen der gemeente
aan redelijke wensen van de bezoe-
kers en aan de uit hygiënisch oog-
punt te stellen eisen beantwoordt
en dat ook het dagelijks beheer in

goede handen is. De exploitatie-re-
sultaten zijn bovendien verheugend.

Onderwijs.
Stijging van de kosten, gepaard

met daling van het leerlingen-aan-
tal op de meeste Zandvoortse scho-
len voor openbaar onderwijs, zijn

er de oorzaak van dat het bedrag
per leerling voor het nieuwe begro-
tingsjaar aanzienlijk hoger moest
worden geraamd, namelijk voor hel
gewoon lager onderwijs" van ƒ77.45
in 1965 tot ƒ 85,20 in 1966 en voor
het uitgebreid lager onderwijs van
ƒ 127.68 (1965)" tot ƒ 167.24 in 1966.

Inmiddels kwam eèKtefde—daling
van het leerlingen aantal bij de
aanvang van het schooljaar 1965/'66

tot staan. Wat de stichting van een
openbare lagere school in plan
noord-oost betreft, waartoe de raad
enige tijd geleden besloot, delen B.
en W. mede, dat dit besluit thans
de goedkeuring kreeg van Gedepu-
teerde Staten. Men hoopt deze
school aan het begin van het vol-
gende schooljaar te kunnen openen.

Gas- en waterbedrijf
De begrotig voor het waterbedrijf

geeft een winst aan van ƒ 42.856,—
die van het gasbedrijf een winst
van f 84.233,—.

Geldleningen
De schuld der vaste geldleningen

zal per 1 januari 1966 ƒ 21.493,394.-

bedragen. De schuld per inwoner
zal dan gestegen zijn tot ƒ 1433,

—

tegen ƒ 789,— in 1958 en ƒ 1255,—
in 1965.

Er klopt iets niet!

Het zal mijns
inziens zaak zyn,
dat bestuur en
elftalcommissie
van onze sport-
vereniging ,Zand-
voortmeeuwen',
zich - voor zover

zij dit nog niet deden - eens ernstig

gaan beraden over de mogelijkhe-
den om tot opvoering van het spel-

peil van ons eerste elftal te komen.

De resultaten van j 1. zondag wa-
ren immers bedroevend. Dit is

eigenlijk zo'n wonder niet, wanneer
men de behaalde resultaten in deze
competitie tot nu toe beziet. In een
lagere klasse dan vorig jaar, name-
lijk van de tweede gedegradeerd
naar de derde, bungelt men thans
onderaan de ranglijst met slechts

één punt uit vier wedstrijden. Dat
is voor een gemeente als Zandvooit
met ruim vijftienduizend inwoners
zonder meer beschamend.

Ook nu weer werd op eigen ter-

rein met 0-2 verloren van K.B.V.

Men begrijpe mij goed: ik wil hier

geen kritiek laten horen op onze
spelers, ik wil slechts trachten een
steentje bij te dragen om te komen
tot betere resultaten, omdat ik dit

aan de eer van Zandvoort verplicht

acht. En wanneer ik dan het spel-

peil van de laatste tijd eens over-
zie, dan moet ik wel tot de konklu-
sie komen, dat er iets niet klopt.

Wat, dat blijft voor mij de grote

vraag, maar ik maak me toch sterk,

dat bestuur en elftalcommissie naar
de oorzaak van dit voortdurend fa-

len ijverig speuren. Er zal mijns in-

ziens iets moeten gebeuren, om
weer een opgaande lijn in ons spel-

beeld te verkrijgen. Heeft men wel-
licht ons eerste elftal in z'n 'geheel

teveel verjongd en had men er niet

beter aan gedaan, dit geleidelijk aan
te doen en oudere spelers, (die toch

tot heel wat betere resultaten kwa-
men) nog even in het veld moeten
houden om het jonge element man
voor man in het elftal op te nemen?
Er rijzen vragen over de juiste

doelverdediger. Ik ben in deze, als

niet - voetbal-expert zeker niet ge-

rechtigd, hierover een oordeel uit te

spreken, maar wèl ben ik ervan
overtuigd, dat ook dit punt alle aan-
dacht verdient.

Het spreekwoord: „men moet
geen oude schoenen weggooien,
vóór men nieuwe heeft" komt mij

bij dit alles eveneens in de gedach-
ten. Hoe dan ook, ik vind deze gang
van zaken - en velen met mij - ver-
velend en enigszins onrustbarend.
Waar gaan we naar toe, indien dit

zo blijft doorgaan? Dan zitten we
straks in de vierde klasse!

Men kan nóg zo enthousiast zijn,

men kan nieuwe tribunes bouwen,
een hoofdveld hebbon, waarop me-
nige eerste klasser jaloers zal zijn,

men kan trainingsvelden en het
clubhuis gaan uitbreiden en spon-
tane voorbereidingen treffen voor
dr viering van een zilveren jubi-
leum, al die spontaniteit en al dat
enthousiasme zal gaan weg-ebben,
indien de verrichtingen van het
eerste elftal, het visitekaartje van
de vereniging, doorlopend onder de
maat blijven.

Ik wens bestuur, elftalcommissie
en trainer van harte 'sterkte en
wijsheid bij het oplossen van dit

probleem. „Wanneer men geen hand
heeft, kan men geen vuist maken"
zegt men wel eens, doch het lijkt

mij zo, dat wanneer men hier ge-
zamenlijk elkaar de hand reikt, er

wel degelijk een vuist kan gemaakt
worden. Eenheid en samenwerking,
respectering van beslissingen, ook
al vallen die naar persoonlijk oor-
deel teleurstellend uit, zullen stel-

lig héél veel kunnen doen. Wanneer
daar dan nog bij komt ijver-

zucht om Zandvoort óók op voet-
balgebied op een opvallende plaats

te krijgen, dan moet dat mijns in-

ziens ook lukken. K.

ZANDVOORTM. - K.B.V. 0-2

De eerste helft gaf goed voetbal,
maar een laag tempo drukte dit wel
iets teveel. Het maakte op de kij-

kers wel een goede indruk Het vele
brengen van de bal naar de voor-
hoede, duurde te lang. De aanval
van KB.V. maakte een goede in-

druk. Onze achterhoede werkte
goed en hard, ze konden het aardig
meester worden en daar was niet

zoveel op aan te merken, maar onze
voorhoede liet menig steekje vallen.

Het spel was te rommelig, onder
andere het plaatsen van de links-

binnen op zijn linksbuiten. Die
moest maar zien hoe hij de bal voor
doel kon krijgen
Na de thee had ik goede hoop,

We kregen wind mee en ik dacht
dat de trainer de spelers wel iets

gezegd zou hebben vooral daar de
spil van K.B.V." een uitstekende
partij speelde. Wij moesten een an-
dere speelwijze gaan volgen, maar
daar was niets van te merken.
Het tempo van K.B.V. werd flink

opgestuwd en vooral met zo'n paar
buitenspelers, dat was sprinten.

En dan de rechtsbinnen; men kon
het achter niet meer klaren, er
moesten gaten komen, waar dank-
baar van geprofiteerd werd en het
was 0-1. Nog had de zaak gered
kunnen worden als de voorhoede
voor wat opluchting had gezorgd.
Het ging te langzaam en de achter-
hoede werd onzeker, ook omdat de
spil niet op zijn backs lette. Ook de
kanthalfs deelden in de malaise, zo-
doende werd het door de snelle
ïechtervleugel 0-2.

Nu kunnen wij wel weer verwij-
ten gaan maken, maar vast staat

dat de spelers hun best hebben ge-
daan. Er is echter te weinig routine
bij de spelers. Dit zal wel komen.
Zondag a.s. naar Assendelft. Jon-

gens, rekent op een warme ont-
vangst. Zondag j.1. verloren zij met
5-1, dus hopen zij ook revanche te

nemen. Er zit voor ons met hard en
snel voetbal wel een puntje in.

Jullie-mogen de Zandvoortse sup-
porters ook wel eens verrassen. Ik
hoop dat jullie bij kritiek niet zo
snel beledigd zijn, het is toch geen
„koek en ei" club? Nooit bang zijn

van kritiek, daar word je groot van.
Al dat gepraat van de jongens dit

en de jongens dat, weg daarmee. Je
moet alles onder de ogen durven
zien en met je kameraden bepraten
en dan veohten voor je vereniging.
Het is altijd nog een eer om in 't

eerste te spelen. P. Schaap.

LIEDJES DIE DE JAREN TROTSEERDEN (vervolg).

Een ander liedje, dat nog altijd

graag door de Zandvoorters gezon-
gen en gegalmd wordt is „Het hutje
bij de zee". Het is geen specifiek
Zandvoorts liedje, doch op elke
Zandvoortse bruiloft of een of an-
dere feestelijke gelegenheid kunt U
het ook nu nog steevast horen. Van-
zelfsprekend heeft men er deze
voorliefde voor, omdat het op sen-
timentele wijze de zee bezingt, maar
het spreekt de Zandvoorters zó aan,
dat men er, evenals voor het Zand-
voortse Volkslied, een bijna devote
eerbied voor koestert. Ik herinner
mij nog, hoe verscheidene jaren ge-
leden tante Jans, die de leeftijd van
103 jaar bereikte, haar honderd-
tweede .geboortedag herdacht. Ik
zie het oude, kleine vrouwtje met
de toen nog altijd fel glinsterende
oogjes nog in de stoel zitten. Een de-
putatie van de folklorevereniging
„de Wurf" in oud-Zandvoortse
dracht kwam haar gelukwensen.
„Tante Jans" zei er een: „Zing nog
eens „Het hutje bij de zee" en tante
Jans zong en de andere neurieden
mee. Ik moet U eerlijk zeggen, dat
het tafereeltje door zijn ongekun-
steldheid mij bijzonder ontroerde en
mij altijd is bijgebleven. Zonder
zich ook maar een enkele maal te

vergissen zong zij alle drie de cou-
pletten:

Beelden uit mijn kinderjaren
Uit mijn jeugd zo vrij en blij,

Trekken somtijds, kalm en rustig,

Aan mijn peinzend oog voorbij
'k Denk nog dikwijls aan die dagen
Vol geluk en stille vree,

Hoe verheugd ik steeds ontwaakte )

In ons hutje bij de zee ) Bis

Mijn verbeelding ziet de bloemen
Voor ons nederig venster staan,

En het strand,
waar 'k schelpen gaarde

Glansde bij het licht der maan.
'k Hoor mijn moeder zoet vermanen
Als ze m' in mijn bedje lêe

'k Voelde nimmer levenszorgen )

In ons hutje bij de zee ) Bis

Wat ik later mocht ervaren
Levensdroefheid, levensvreugd,
Immer zal mijn hart U loven
Vreedzaam plekje uit mijn jeugd
En mijn laatste wens zal wezen
Dat ik eens in kalme vree,

't Moede hoofd ter rust mag vleien

)

In ons hutje bij de zee ) Bis

Op allerlei wijze blijkt deze bij-

zondere voorliefde van de Zand-
voorters voor de zee. Op dezelfde
dag bij tante Jans, waarover ik
hierboven schreef, deed ook het be-
kende liedje waarvan ik hieronder
het eerste couplet laat volgen, ve-
len meezingen:

Toen ik op .Neerlands bergje stond
Keek ik het zeegat uit.

Daar zag ik een scheepje varen
Daar zaten drie ruitertjes in

Een van de 3 was naar m'n zin (bis

Ook uit vroeger eeuwen zijn tal-

rijke liedjes bewaard gebleven, zij

het ook, dat ze niet zo bekend zijn

als degene die stammen uit de laat-

ste honderd jaar.

Een van deze liedjes is ontstaan
aan het begin van de 19de eeuw,
ten tijde van do Franse overheer-
sing. Engelse oorlogsschepen waren
onze kust genaderd om de voor de
kust vissende bootjes te beschieten
waarmee - naar men zegt - toen-
dertijd ijverig wapensmokkel be-
dreven werd. Het verst van het
strand verwijderde pinkje werd
toen door de Engelsen in brand ge-
schoten, maar ene Mathijs Molenaar
waadde door de zee naar het bran-
dende vaartuig en wist het - on-
danks het hevige schieten van de
Engelsen - te blussen. Naar aanlei-
ding van deze heldendaad ontstond
kort daarna het volgende gedicht:

Komt vrolijk gezongen
't Gevaar is voorbij,

Wij kwamen op Zandvoort
Met weinig nog vrij

Al schoot er de Brit
Op roven verhit,

Hij miste gelukkig
Zijn schandelijk wit.

Wat schrokken wij allen
Bij 't donderend geluid
Der kogels, die vlogen,
Bang zag het eruit.

De schrik was gemeen,
Elk raakte op de been
Men vluchtte bestorven
En jammerend heen.

Maar de Engelsen hadden
Een schuitje overmand
Zij staken baldadig
Het pinkje in brand.
En stalen als buiit

Eerst alles eruit,

Geen schoenen, hoe oud,
Niets bleef in die schuit.

Na 't schieten verdwenen
De plunderaars met spoed,
Een dief en een rover
Verliest ras de moed.
Mathijs Molenaar,
Niet bang voor gevaar,
Zag toen, zo hij meende
De taak voor hem klaar.

Hij zag er het pinkje
In brand voor zijn oog,
't Was of hij met vleugels
De duinen af vloog.
Ja, kort van besluit
Klom hij in de schuit
Toog spoedig aan 't blussen,
De brand was straks uit.

Maar onder het blussen
Zo moedig en groot,
Begroet hem de vijand
Met kruit en met lood,

Doch hoe ook de Brit,

Op moorden verhit,
Op hem ook mocht loeren,
Hij miste zijn wit.

Als aandenken aan zijn onver-
schrokken optreden ontving hij van
„het Constitutioneel Gezelschap" te

Haarlem een fraaie tabaksdoos. De
doos vertoonde op het deksel een
getrouw beeld van hetgeen er zich
voor de Zandvoortse kust had afge-
speeld en aan de binnenzijde net
volgende gedicht:

Deez' doos vereerde
een vriendenkring

Aan Zandvoorts braven jongeling
Den kloeken Mathijs Molenaar,
Die, spijt het dreigendst lijfsgevaar,
Bij 't fel beschieten van de kust
Een brandend pinkje heeft gebluscht
Dat dit geschenk, -hoe klein- bewijs
Bataafsche moed staat nog op prijs.

De doos werd hem aangeboden
tijdens een feestelijke vergadering
op 15 oktober 1806 en moet ,zich nog
altijd in het bezit van een oud-
Zandvoorter bevinden, die deze cu-
riositeit wellicht t.z.t. wil afstaan
voor de te stichten Zandvoortse
oudheidkamer, opdat dit aandenken
niet voor het nageslacht verloren
ga. De gebeurtenis zelf werd ten-
slotte uitvoerig beschreven in een
door A. Loosjes geschreven boekje,
dat zich nog in het Zandvoortse
archief bevindt. K.

FEESTAVOND
BRANDWEERVERENIGING
Naar aanleiding van het tienjarig

bestaan van de personeelsvereni-
ging der vrijwillige Zandvoortse
brandweervereniging zal een feest-

avond worden georganiseerd op
vrijdag 22 oktober in „Zomerlust".
De avond wordt verzorgd door het

cabaret-gezelschap „Labberdoedas"'
met muzikale medewerking van de
„Heart Breakers" onder leiding van
Bert Schelling.

V.V.D. VERGADERDE
De afdeling Zandvoort van de

Volkspartij voor vrijheid en demo-
cratie hield in het Gemeenschaps-
huis een algemene ledenvergade-
ring, die bijzonder druk werd be-
zocht. Nadat diverse huishoudelijke
aangelegenheden waren besproken
werd het afdelingsbestuur uitgebreid
met twee leden en als volgt samen-
gesteld: J. R. Oostenrijk, voorzitter;

C. Schouten, vice-voorzitter; mevr.
M. S. Hugenholtz - van Rheineck
Leysius, secretaresse; P. W. Wels,
penningmeester en de heren J. H.
Erikson, J. Attcma en E. van Tette-
rode, leden.

IEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAAR»
Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasisj dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4" motor, afgeleid van

de beroemde „V4" wereldrecordmoior (358.000 km. non-stop), maakt

nóg meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit.
(T&Jojact*)

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.



Boek- en Kantoor-
boekhandel

Leesbibliotheek
JUMBO SPELEN - FEESTARTIKELEN

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Xelef. 4321 - Zandvoort

't Is gebeurd
met de vakantie!

Da0elij'ks hebben wij weer iets

VOORDELIGS voor U!

Vraagt ook aan onze verkopers.

Bakkerij v.d. Werff
Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS
E. M. JAARSMA •

DAVONETTE - JAN- en
HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

Door brand in de fabriek waar onze
winkelinventaris gemaakt wordt,
zyn wij genoodzaakt nog één week

achterom teverkopen

Bakkerij M. Keur
Diaconiehuisstraat 36

Uw echte bakker
staat deze week weer tot uw dienst!

BEDDENSPECIAAL.ZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 - Telefoon 2119

Ruime sortering in:

POLYETHER MATRASSEN - KAPOK-
MATRASSEN - BINNENVERING-
MATRASSEN - LEDIKANTEN - DIVAN-

BEDDEN -
' WOLLEN DEKENS

SPREIEN - LAKENS en SLOPEN

VAMOR Rijschool

Brederodestraat 66 Telef. 4419

Voor doe 't zelvers
Ie NET ANTENNE V.H.F.

Kanalen 2-12

2e NET ANTENNE V.H.F.
Kanalen 20-35

BREEDBAND ANTENNE V.H.F.
Kanalen 20-60 dus ook Duitsland

F. M. ANTENNE

24,50

19,75

37,50
7,50

RUIME KEUZE ALLE, SOORTEN
ANTENNE MATERIALEN

Lintkabel - Buiskabel - Coaxkabel
Afspanbeugels - Masten - Beugels

VAKKUNDIGE VOORLICHTING

DISCOTARIA
Thorbeckcstraat 15 - Telef. 3378

Sportschool
Wim Buchel
Gevestigd in de K. Doormanschool
Privé: Lorentzstraat 240 - Tel. 3965

Erkend, bevoegd en verantwoord
onderwijs in JUDO voor kleuters,
jongens, meisjes, clubs voor dames
en heren.

DAMESGYMNASTIEK.
KLEUTERGYMNASTIEK.

J1U-JITSU - KARATE - BOKSEN
SPORT- en KEEP-FIT MASSAGE.

DAMES OCHTEND GYMNASTIEK
Club dinsdagmorgen 10 uur in het
Gemeenschapshuis.

Aanmeldingen dagelijks.

Bronchïletten
Hoestdrank in tabletvorm.95ct

Bfl feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 9 oktober:
Zandvoortm. 2 - T.Y.B.B. 6-0
S.A.C. 3 - Zandvoortm. 3 7-1

Adspiranten:
R.C.H, a - Zandvoortm. a 6-0

Zandvoortm. d - E.T.O. b 4-3
Zandvoortm. e - H.F.C, f 6-2

R.C.H. g - Zandvoortm. f 0-7
Zandvoortm. g - D.S.S. e 1-3

Zandv.ni. h - D.S.S. f D.S.S. n.o.

Pupillen:
H.B.C, a - Zandvoortm. a 3-5

H.B.C, b - Zandvoortm. b 2-1

Zandvoortm. c - E.H.S. b 0-1

Zandvoortm. d - De Brug b 1-0

Uitslagen' zondag 10 oktober:

Zandvoortm. - K.B.V. 0-2
V.S.V. 2 - Zandvoortm. 3 3-3

T.Y.B.B. 4 - Zandvoortm. 4 3-6
Zandvoortm. 5 - N.Vennep 2 4-2
E.H.S. 6 - Zandvoortm. 6 1-9

Zandvoortm. 7 - V.V.H. 5 5-1

E.H.S. 10 - Zandvoortm. 9 3-10
Zandvoortm. 10 - D.S.K. 6 10-1
Zandvoortm. 11 - V.S.V. 9 3-3

Junioren:
D.W.S. - Zandvoortm. 6-2
Zandvoortm. b - T.Y.B.B. b 6-0
R.C.H, c - Zandvoortm. c 10-0
T.H.B, a - Zandvoortm. d 12-0

Programma zaterdag 16 oktober:

Zandvoortm. - S.S.V.U. 14.30 u.

10. S.V.J. 2 - Zandvoortm. 2 15 u.

20. Zandv.m.3 Umuiden 5 15.30 u.

Adspiranten:
50. O.Gezellen a - Zandv. a 15.30 u.

77. H.F.C. c - Zandv.m. b 15.15 u.

91. Zandv.m. c - D.S.K. a 14.30 u.

100. H.F.C. e - Zandv.m. d 15.15 u.
111. Zandv.m. e - D.C.O. c 14.30 u.
122. Zandv.m. f - Spaarndam a 16 u.

133. T.Y.B.B. i - Zandv.m. g 15.15 u.

Pupillen:
170. Zandv.m. a - Kenn.1. a 14.30 u.

192. Zandv.m. c - Halfweg b 15.30 u.
194. T.Y.B.B. f - Zandv.m. d 15.15 u.

Programma zondag 17 oktober:

Assendelft - Zandvoortm. 14 u.

7. T.Y.B.B. 3 - Zandvoortm. 3 12 u.

26. Zandv. 4 - Spaarndam 2 12.30 u.

74. T.H.B. 3 - Zandvoortm. 6 9.45 u.

100. Zandv.m. 7 - T.Y.B.B. 8 12.30 u.

114. O.Gezellen 7 - Zandv. 8 14.30 u.

123. Zandv. 9 - Heemstede 5 9.45 u.

131. Zandv.m. 11 - De Brug 4 9.45 u.

136. Ripperda 8 - Zandv.m. 12 9.45 u.

Junioren:
Vitesse '22 - Zandvoortm. 10 u.

177. Renova b - Zandv.m. d 14.30 u.

202. Zandv.m. e - E.D.O. g 9.45 u

K.J.C. ZANDVOORT
K.J.C. Zandvoort speelde woensdag
j.1. de tweede ronde van de kam-
pioenskompetitie. De stand luidt:

1. G. Pool; 2. H. de Muinck; 3. J.

Paap en 4. P. Bakker.

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Uitslagen zaterdag 9 oktober:

T.Z.B. adsp. a - Ripperda b 6-0
T.Z.B. adsp. b - H.F.C, g 1-10

Uitslagen zondag 10 oktober:

T.Z.B. 1 - VI. Vogels 1 0-3

H.B.C. 5 - T.Z.B. 2 2-5

V.V.D. 2 - T.Z.B. 3 0-2

T.Z.B. 4 - D.I.O. 5 4-2

De Brug 3 - T.Z.B. 6 2-7

De Brug 4 - T.Z.B. 7 1-9

H.F.C. jun. g - T.Z.B. a 0-8

T.Z.B. jun. b - Hillegom c 14-1

Programma zaterdag 16 oktober:

80. T.Z.B. adsp. a - Hillegom b 15 u.

176. Ripperda pup. a - T.Z.B. 15.15 u.

Programma zondag 17 oktober:

16. T.Z.B. - Vogelenzang 14.30 u.
' 50. T.Z.B. 2 - Hfd. Boys 2 12 u.

94. Renova 4 - T.Z.B. 3 12.30 u.

99. Schoten 8 - T.Z.B. 4 12 u.

122. T.Z.B. 5 - E.H.S. 10 12 u.

132. Schoten 9 - T.Z.B. 7 12 u.

190. T.Z.B. jun. a - D.I.O. b 14.30 u.

200. D.S.S. jun. c - T.Z.B, b 14.30 u.

„OEFENING STAALT SPIEREN"
De onderlinge gymnastiekwed-

strijden voor alle afdelingen, zullen
ook dit jaar vóór de Kerstvakantie
gehouden worden.
Zowel bij de dames als bij de

heren worden tevens de clubkam-
pioenen aangewezen, die dan in aan-
merking komen voor de beschik-
baar gestelde wisselbekers. Bij de
jeugdgroepen zal aan de hand van
de uitslagen, promotie naar hogere
afdelingen plaatsvinden.
De K.N.G.V. jaarvergadering is

bepaald op zaterdag 13 november
a.s in Utrecht. Voor de aftredende
voorzitter is de heer J. A. Spijkers
uit Hattum candidaat gesteld.

Afd. volleybal. In Heemstede is

hedenavond (9 uur) vastgesteld de
dameswedstrijd:

.,

H.B.C. - O.S.S.

Hoewel de eerste wedstrijd tegen
P.W.N, met 3-0 werd verloren,
wordt, gezien het vertoonde spel,

thans een overwinning verwacht.
De heren zijn vrij.

COMMISSIE VOOR
HUISHOUDELIJKE EN
GEZINSVOORLICHTING
De Zandvoortse afdeling van de

Stichting voor huishoudelijke en ge-
zinsvoorlichting" zal ook het ko-
mende winterseizoen weer een aan-
tal cursussen gaan organiseren.
Voorlopig werden reeds vastge-

steld een cursus „naaien" onder lei-

ding van mevrouw J. Patist-Pierlot.

Deze cursus, die acht lessen omvat,
zal gehouden worden op woensdag-
avond.

Vervolgens een cursus „geschen-
ken maken" eveneens van acht les-

sen, die onder leiding van mejuf-
frouw M. Avers zal worden gegeven
op donderdagavond.

Tenslotte een cursus „koken", be-
staande uit vier lessen onder leiding

van mevrouw F. C. Wendrich-Brou-
wer op dinsdagavond.
Bovendien zal op een nog nader

vast te stellen datum in het voor-
jaar van 1966 de heer A. A. Cense,
directeur van de Gemeentebedrijven
te Zandvoort een causerie houden
over de omschakeling van stadsgas
op aardgas.

Alle avonden zullen worden ge-
houden in de bovenzaal van het ge-
bouw van het Gemeentelijke gasbe-
drijf aan de Tolweg no. 10.

Inlichtingen worden verstrekt door
mevr. A. Blaauboer-Zwart, Huize
.Sterre der Zee', Hogeweg 82; mevr.
M. C. Sterrenburg-v.d. Sande, Bre-
derodestraat 93; mevr. C. W. de
Bruijn-Edeling, v. Lennepweg 16-4;

mevr. R. -van der Mije-Rollema,
Poststraat 6; mevr. Th. J. Bakken-
hoven-Vink, Poststraat 12; mevr. C.

de Bruijne-Otto, Julianaweg 17;

mevr. W. Diemer-Lonnée, Weimar-
weg 6; mevr. J. van Duijn-Schilp-
zand, Tollenstraat 3; mevr. A. E.

Heijnen-List, Oosterparkstraat 9.

DAMES, DOET NIET ALLEEN UW VOORDEEL MET ONZE
AANTREKKELIJKE PRIJZEN, MAAR OOK MET ONZE AAN-
TREKKELIJKE GELEGENHEID TOT PARKEREN, DAT BIJ

ONS GEEN MOEILIJKHEDEN BIEDT!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT Ib TELEFOON 2682

Vlees-reklame
500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. f 2,75

750 GRAM RUNDERLAPPEN v.a , . . ƒ 3,75

750 GRAM RIBLAPPEN ƒ5,25

500 GRAM ROSBIEF v.a ƒ 4,50

150 gram Ham ƒ0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ0,68
150 gram Pekelvlees ƒ0,98 250 gram gek. Worst
150 gram Gel. Lever ƒ0,98 250 gram Leverworst

ƒ0,95
ƒ0,95

WU leveren V gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassl - Croketten

Bitterballen - Kippen - Klppoulet enz.

BEZOEKT

de Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Gedurende de maanden ok-

tober t.m. april alleen ge-

opend gedurende de weekein-

den.

Gezelligheid

!

De nieuwste speel-automaten

Sfeer!

VLEESHOUWER»

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor 13,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .

100 gr. Ham en 106 gr. Gek. worst

200 gr. Haagse leverworst

250 gr. Gelderse gekookte worst . . .

95 et.

.

ƒ 0,98

ƒ 0,75

95 et.

MET KERSTMIS
BLOEIENDE BOLLEN
IN HUIS?
Dan nu opzetten!

Vele variëteiten vindt U bij:

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HADTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten 1

Vele soorten kamerjgjamten. Het speciaal-
adres voor Uw BKUIDS- en GRAFWÏRK.
Bediening, prijs en kwaliteit, «temt ledej: tot

tevredenheid! Ziet onza etalage I

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERD3URVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

SCHUITEN'S
Brandstoffenhandel

SMEDESTRAAT 19 ZUIDERSTRAAT 12

KOLEN EN OLIE
Bestellingen voor Zandvoort-Noord

kunt U opgeven REINWARDTSTR.1

Waar tevens zakjes BRANDSTOF,
AANMAAKHOUTJES en HOUTS-
KOOL voorradig zijn.

Telefoon 2584
na 6 uur 2905

Profiteer nog enkele weken van onze

Bijzondere aanbiedingen:
12 flessen LANGUEDOC BOURGOGNE SUPÉ-
RIEUR van ƒ3,95, nu voor ƒ3,45 per 1/1 fles

(inclnsief).

Bü aankoop van 2 flessen SHERRY „Fust 3"

a ƒ5,50 inclusief

een Sherry-glas gratis!
WIJNHANDEL-SLIJTERIJ

Halfostr. 50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging
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Langs de vloedlijn

Zolang er nog verstand en
domheid, goed en kwaad,
kracht en zwakheid in de
wereld zijn, zolang zullen de
mensen nooit gelijk zijn.

Aug. von Katzebue
(1761-1819).

nieuwe wegracers
IV

.•* %

sjpH^i^

Hierboven tonen wij U de afbeel-
dingen van de twee nieuwe race-
wagens, die vorige week van maan-
dag t.m. vrijdag op ons circuit wer-
den ingereden. Formidabele en nooit
gedachte snelheden werden ermee
bereikt, zoals wij in ons vorig num-
mer reeds uitvoerig berichtten.
Snelheden die lagen rondom een.

rondegemiddelde van 170 kilometer
per uur, (Rondesnelheid 1 minuut
28 seconden).

De sportwagen rechts „Elva" ge
naamd, werd gereden door de
Nieuw Zeelander Chris Amon en
zal volgend jaar uitkomen in sport-
wagenraces op diverse circuits. De

renwagen links reed Bruce Mc.
Laren, de Australische coureur, die
beide wagens ontwierp en liet bou-
wen onder zijn persoonlijk toezicht.

Het zijn beide 3.000 cc. wagens. De
3 liter renwagen zal het volgend
jaar starten in de wedstrijden om
het wereldkampioenschap der cou-
reurs. Wij hebben beide wagens ge-

zien en bewonderd. De autotechniek
staat voor niets en maakt steeds
verdere vorderingen. Dat deze beide
opzienbare wegracers de nodige
sensatie zullen wekken op de Inter-
nationale racebanen, staat wel bij

voorbaat vast. Vooral zal dit ons in-
ziens met de gigantische sportwagen
het geval zijn.

Zandvoorts gemeentebestuur huldigde
comité „Viering Bevrijdingsdag 1965"

Op uitnodiging van de burgemees-
ter, Mr. H. M. van Fenema kwam
het comité „Viering bevrijdings-
dag 1965" dinsdagavond j.1. in de
Raadzaal byeen, teneinde de dank
van het Zandvoortse gemeentebe-
stuur in onvangst te nemen voor de
organisatie van de zo geslaagde
feestviering gedurende de week 30
april - 5 mei 1965.

De burgemeester heette de aan-
wezigen welkom en zei bijzonder
verheugd te zijn over dit samenzijn.
De leiding van de avond droeg

Zo gaat ie goed!
Ik wil nu niet direct beweren dat

de veranderingen in ons eerste elf-

tal aangebraoht in de achterhoede,
de oorzaak zijn geweest dat zondag
j.1. een klinkende 3-0 overwinning
op Assendelft werd behaald op een
vreemd terrein, maar van invloed is

het stellig toch wel geweest.
Het stemt tot grote voldoening,

dat na hard zwoegen deze eindstand
werd bereikt en het zal ongetwij-
feld niet alleen de spelers en de
supporters, maar ook het bestuur
van Zandvoortmeeuwen groot ge-
noegen hebben gedaan dat men tot

dit mooie resultaat is gekomen.
Het blijkt, dat er gedokterd wordt

aan ons eerste en dat alleen al

geeft vertrouwen en zal zeker voor
de spelers een stimulans zijn om
alles op alles te zetten bij komende
wedstrijden. Het is nog te vroeg om
te juichen en dat doen wij dan ook
zeer zeker niet, maar het vertrou-
wen in het kunnen keerde weer en
dat is al heel wat gewonnen. De
oneervolle en voor Zandvoort be-
schamende laagste plaats op de
ranglijst werd door deze overwin-
ning verlaten en we schoten vier
plaatsen omhoog.
Gaarne wensen wij onze jongens

alle succes toe 'in de komende wed-
strijden! K.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
Heb U soms nog wat te slope?

Ze benne nou tóch bezig!"

spreker hierna over aan de voor-
zitter van het comité, de heer J. R.
Oostenrijk. Deze sprak zijn dank uit

voor dit op hoge prijs gestelde ge-
baar van Zandvoorts gemeentebe-
stuur. Spreker meende, dat de fees-
telijkheden ten volle waren ge-
slaagd en gaf daarna een overzicht
van al hetgeen zieh . in deze feest-

week in Zandvoort had voorgedaan.
Hij bracht het comité dank voor al

het verrichtte werk, inzonderheid
het secretariaat, bestaande uit de
heren Brune en Hoppenbrouwer.
De penningmeester, de heer P. M.

Smit bracht hierna verslag uit over
de financiële resultaten van de
feestviering. Hieruit bleek dat men
met een kleine duizend gulden be-
neden het bedrag van de begroting
was gebleven. De financiële actie

onder de burgerij, begroot op
ƒ 1500,- bracht ƒ 1853,65 op, terwijl

aan giften ƒ 1577,50 werd ontvangen
terwijl ƒ 1000,- was geraamd. Mede
hierdoor behoefde van het door de
Gemeente beschikbaar gestelde sub-
sidie van ƒ 10.000,- slechts ƒ 8000,-

te worden opgenomen. De uitgaven
bleven alle binnen de begroting,
uitgezonderd de post „concerten on
muziek", die met ƒ 1200,— werd
overschreden, doch dit werd met de
post „onvoorzien" ruimschoots op-
gevangen. Met een voordelig saldo
van ƒ 101,57 kon de rekening ten-
slotte worden afgesloten.

De heer J. J. Gebe liet vervolgens
een gedeelte van de bandopname
horen, die hij maakte van het con-
cert, dat op 3 mei in de Rooms
Katholieke kerk gegeven werd,
waarna de voorzitter van de Zand-
voortse fotokring, de heer E. J.

Reurts de foto-expositie inleidde,

die in de kleine trouwzaal was op-
gesteld. Spreker deelde mede, dat
de fotokring „Zandvoort", die deze
foto-expositie organiseerde, ruim
700 negatieven kreeg toegezonden,
waaruit een keuze moest worden
gemaakt voor de samenstelling van
het herinneringsalbum. Spreker
bracht dank aan de heer L. van der
Mije, die deze album samenstelde,
waarin 250 foto's zullen worden ^op-
genomen, die thans op overzich-
telijke wijze waren geëxposeerd. Na
de bezichtiging van de tentoonstel-

ling, die terecht aller bewondering
wekte en een prachtig overzicht gaf
van al hetgeen zich tijdens de fees-

telijkheden had voorgedaan, ver-
toonde "de heer E. J. Reurts een door
hem gemaakte film onder de titel

„Festiviteiten 1965" na vooraf een
geestige explicatie te hebben gege-
ven van de vele moeilijkheden, die

moesten worden overwonnen, om
deze film op te nemen en samen te

stellen. De film bleek een voortref-
felijke aanvulling te zijn op hetgeen
de fotoexpositie te zien gaf en ver-
wekte bij de aanwezigen veel bijval.

Nadat de heer Gebe nog enkele
gedeelten had laten horen van zijn

band-opname van het concert van
3 mei, sprak de burgemeester het

slotwoord.

Spreker verklaarde namens het
gemeentebestuur dat ztfn hart vol
erkentelijkheid en dank was voor
al hetgeen deze avond was gezien
en gehoord. Mr. van Fenema zei

woordelijk: „hier werd een indruk
gegeven van het ongelofelijk vele
werk dat door het comité werd ver-
richt. De indrukken, die bezig wa-
ren te vervagen, kwamen weer vlak
voor ons te staan". Spreker noemde
het vervolgens onaanvaardbaar, dat
de prachtige foto-expositie zonder
meer in het gemeenteUjk archief

zou gaan verdwijnen. Daarom had

spreker de Contactcommissie „Cul-

turele belangen" reeds verzocht,

deze expositie voor het publiek te

gaan houden, want de burgerij heeft

er recht op, deze te zien, evenals

de film, die op unieke wijze de her-

inneringen aan deze festiviteiten

levendig houden. -De burgemeester

meende, dat deze tentoonstelling hei,

beste zou kunnen worden gehouden

in de Kerstweek in het Gemeen-
schapshuis. Het succes is reeds by
voorbaat verzekerd.

Dank bracht spreker aan de heren

van der 'Mije en Reurts, voor het

prachtige werk door hen beiden

verricht, dat een dierbare herinne-

ring blijft aan feestelijke dagen en

de allergrootste bewondering ver-

dient. Ook de heer Gebe bracht

spreker dank voor diens hartver-

warmende .opname van het concert

die eveneens in wijder kring ten

gehore dient te worden gebracht.

„Zandvoort heeft bewezen te kun-

nen feestvieren en feesten te kun-

nen organiseren" zei Mr. van Fene-

ma tenslotte. Gezamenlijk heeft men
er de schouders onder gezet, nadat

het Oranje comité hiertoe het ini-

tiatief had genomen op mijn spe-

ciaal verzoek. Er zijn bergen werk
verzet, waarvoor het Gemeentebe-
stuur de grootste bewondering heeft.

Het werd tevens een geruststellend

bewijs 'voor do toekomst van het-

geen Zandvoort kan presteren. Op
voortreffelijke wijze werden de

plannen verwezenlijkt, waarbij

iedereen, ook de zieken en ouden
van dagen aan hun trekken kwa-
men. Dit prachtige werk dient in

brede kring te worden uitgedragen

en daarom moeten foto-tentoonstel-

ling, film en bandopnamen ook voor

het Zandvoortse publiek te zien en

te horen zijn,,.

Spreker verklaarde tenslottte, bij-

zonder blij te zijn over het organi-

seren van deze avond en besloot

met hartelijk dank te brengen aan
allen, die zo spontaan en enthou-

siast aan de voorbereiding en uit-

voering hun krachten hadden gege-

ven.

Auto huren

I 3|- per dag
Model '64, '65 en 1966

KILOMETERPRIJS 6 CENT
Bostel tijdig!

Onze wagens zijn

All Risk verzekerd.

DE SCHELP
TEL. 4781

Het aardgas komt!
Ga over op aardgas-centrale verwarming

Tref nu roods Uw voorbereidingen en vraag inlichtingen
over de aardgasmogelijkhedcn bij

„TECHNISCH WERK"
Thorbeckcstraat 19 - Telef. 3270

• h'eren.tiaar-

.Verzprger

ZANDVOORT HEEFT BINNEN-
KORT EEN SUPERMART
De bouw van de nieuwe Super-

mart van Albert Hoijn aan de Grote
Krocht 5s thans zover gevorderd,

dat de Directie besloten heeft de

officiële opening vast te stellen op
dinsdag 7 december. Dan zal name-
lijk de winkelruimte geheel gereed

zijn. De bovenverdieping met drie

aparte woongelegenheden zal dan
verder worden afgebouwd, terwijl

daarboven nog een tweede etage

zal verrijzen, eveneens met drie

woningen. Do opening van het win-
kelpand zal echter niet worden uit-

gesteld, tot het gehele gebouw ge-

reed is.

GUNNING
Door het gemeentebestuur van

Zandvoort werd voor een bedrag
van ƒ 93.450,— het vernieuwen van
het wegdek van de drie gemeente
lijke parkeerterreinen, gelegen aan
de Noord en Zuidboulevard, gegund
aan de firma Smid & Hollander te

Hoogkerk.

K.J.C. „ZANDVOORT"
K.J.C. „Zandvoort" speelde woens-
dag de 3e ronde van de kampioens-
kompetitie. De stand luidt thans:

1. G. Pool; 2. C. Bluijs; 3. A. Weber;
4. .W. Molenaar.

-vftfakob
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

Krachtiger

é^^ en

^^ -ruimzuiniger

ARAL TANKSTATION
vóór Bouwes-Palace.

r
HOTEL SOUWëS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand oktober
zaterdag- en zondagavond

8 uur:

Het gevierde orkest

The Bouncers
o.l.v. Koos van der Heeft

In ons internationale cabaret-
en variété-programma o.a.:

Duo Sadowy
Een Pools duo met akrobatie

en dans,

Toreno and Guro
Noors goochelduo

•
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

J

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 > 3759

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,--r.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS " TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

f 189,— ^-*><3? ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Badkold * Het nieuwste hotel aan do 'kust

* Boulevard Paulus Loot 1 ' - Tel. 4941

Iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond
in de BAR-DANCING vanaf 20.30 uur:

$cdume> 7xix>
Mede-werking Ted Powder, Toon van Vliet en Tod van Dongen.

Maandag-, dinsdag, WIM RHQ * t •

woensdag en donderdag « ,Y| D^J entertainer

V kunt toch ook rekenen en

VercclUken !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en gehaald b(j

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

Ook voor stoppaec

Dranken besteilen? 0/V\0
Brokmeier bellen! l\J\JL

r

«i

1
' la 'h 'i

f*

/

tnódea* Icapsd

DAMESKAPSALON

Haltestraat G3 - Telef. 2214

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Vrydag-, zaterdag- en

zondagavond
het bekende televisie I

dans- en showorkest

The 5 Atomics
met medewerking van de j

populaire radio- en televisie-

3

solist t

RONNIE WATTY. \

's Maandags gesloten.



Na Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij: fömkd Café-Restaurant
RAADHUISPLEIN 1

TELEFOON 28 20

Geopend 10-6

Zondag 10-8
's Maandags gesloten.

Dames,
Voor een MODERNE COIFFURE naar

JOHNBARTH
in Bouwes Palace

Profiteer nu van onze

wintertarieven
WASSEN EN WATERGOLVEN ƒ3,—

DIVERSE SPOELINGEN vanaf ƒ4,—

TEINTURE ƒ 5,—

PERMANENT COLD WAVE
compleet vanaf ƒ 10,

—

Bovendien een grote bus JOHNBARTH's
HAIRSPRAY voor slechts ƒ3,40

U wordt bij ons direct geholpen zonder afspraak.

JOHNBARTH
KAPPERSBEDRIJVEN

in BOUWES PALACE, Ie etage,

te bereiken via do Hoofdingang of via Trappen-

huis, links naast het zwembad.

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 - Telefoon 2119

Ruime sortering in:

POLYETHER MA1RASSEN - KAPOK-
MATRASSEN - BINNENVERING-
MATRASSEN - LEDIKANTEN - DIVAN-

BEDDEN - WOLLEN DEKENS
SPREIEN - LAKENS en SLOPEN

NOTTEN
HALTESTRAAT 59 TELEFOON 3398

GERUITE MAILLOTS, de mode van nu

PYAMA's KOALA
TRUIEN

SNOWSUITS NYLON JACKS

LYBELLE COURTELLE NYLONS
met spaarsysteem

KNICKERBOCKERS

JONGENSPETTEN MET "WOLLEN RAND

Voorzorgzegels - Contantzegels

150,- GULDEN
INRUILWAARDE GEVEN WIJ
BIJ AANKOOP VAN EEN

59 CM. GROOTBEELD

TELEVISIE
WERELDMERK „GRAETZ"

In fraaie notenhouten kast

voor alle zenders van nu en later.

KATALOGUSPRIJS

AF OUDE T.V.

898,-

150,-

U BETAALT SLECHTS / 4ü|~

Contant of ƒ 10,— per week.

DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15 - Telef. 3378

Autoverhuur «Zandvoort»

SHELL QUICK
SERVICE i.o.

Doorsmeren en Olieverversen (ook zaterdags).

WASSEN, POETSEN en in de WAS ZETTEN.
ANTIVRIES VULLEN. (Klaar terwijl U wacht).

BANDREPARATIE en ACCU OPLADEN.
UITDEUKEN EN SPUITEN.

Alle Shell specialiteiten in onze kiosk
verkrijgbaar.

Dr. SCHAEPMANSTRAAT No. 1
(Hoek Brederodestraat) - Tel. 4580

Ze zijn er weer
ONZE HEERLIJKE BANKETSTAVEN!

BANKETSTAAF ƒ1,75

ZAKJE COCOS MAKRONEN 15 st. ƒ 1,35

Probeert U ons HEERLIJK KRENTENBROOD!

Brood- en Banketbakkerij

A. v.d. Mije & Zonen
Schoolplein 4 - Telefoon 2467

Handel in

zand, zwarte grond
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS

MEST

Th. Loos
Van Lennepweg 38-3 Telef. 4996

Kinder-
boekenweek
I96S
„HET KIND EN DE DIERENWERELD"
dat is net thema voor de kinderboekenweek
var ..oensdag 27 okt. t.m. zaterdag 6 november.

Een grote collectie KINDERBOEKEN
handelend over dit onderwerp vindt U

' bij de Zandvoortsé boekhandelaren." *

Bij aankoop van
f 5,00 kinderboeken

een fraaie kleuren-
plaat cadeau

Maakt nu reeds Uw keuze voor een

passend SINT NICOLAAS- of KERST-
GESCHENK voor Uw kinderen.

Alle inlichtingen v/orden U gaarne verstrekt door

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN, TOLWEG 18 - TEL. 4321

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
LORENZ, HALTESTRAAT 15 - TELEF. 2154

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
VAN PETEGEM, KERKSTRAAT 28 - TEL. 4201

VAMOR Rijschool

Brederodestraat 66 - Telef. 4419

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor f 3,98
VOOR DB BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .... 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst ƒ 0,98

200 gr. Haagse leverworst ƒ 0,75

250 gr. Gelderse gekookte worst 95 et.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Linda, d. van C. J. Paap
en N. Weber. Maria José Trinidad,
d. ve.ii J. J. B. Wompe en D. Cre-
madoo Dosairiparados. Engelbertus
z. van L. Zonneveld en A.F. Paap.

Geboren buiten de gemeente:
Eaymond, z. van R.Westhoven en
A. A. Weber. Frank Joop, z. van
F. A. Uijleman en W. Driehuizen.
Evcrt, z. van E. van den Berg en
H. Cordes. Béairico Thérèse, d.

van P. van de Koppel en C. A. J.

Emous. Joanino Mariëtte, d. van
A. van Klinken en J. H. Eshuis.

Pauline, d. van L. M. Hartman en
J. Schaap.

Gehuwd: P. de Jong en E. Klok.
Overleden: Maria van de Stadt, 86

jaar, weduwe van J. Noomcn.
Overleden buiten do gemeente:
Pietor van der Vliet, 83 jaar, geh.

met A. Casséc. Engel v. Konings-
bruggen, 86 jr., ceh. m. A. de Mes.

GEEN SPREEKUUR
De burgemeester van Zandvoort,

Mr. H. M. van"Fenema, is verhin-
derd op woensdag 27 oktober zijn

wekelijks spreekuur te houden. Ook
wethouder A. Kerkman zal op vrij-

dag 29 okt. zijn wekelijks spreekuur
niet kunnen waarnemen.

AGENDA RAADSVERGADERING
dinsdag 26 oktober n.m. 8 uur.

1. Vaststelling notulen van de ver-
gadering gehouden op 28 sept.

1965.

Ingekomen stukken.
Benoemingen enz.

Bes hikbaarstelling aanvullend
krediet t.b.v. de afbraak van het
oude postkantoor.
Verkoop grond aan de' Curie-
straat aan het P.E.N.
Aanschaffing geluidsfilmprojec-
tor t.b.v. d H. Schaftschool.
Vaststelling vergoedingen bij-

zonder onderwijs ingevolge do
lacer onderwijswet over 1964.

Onbewoonbaarverklaring Kerk-
dwarspad la.

Voorstel tot inrichting van een
speeltuin enz.

Vaststelling verordening rege-
lende de verstrekking van kre-
dieten onder verband van hypo-
theek.
Wijziging diverse rechtspositie-

regelingen.
Verlening medewerking aan de
oprichting van de N.V. „Gas-
voorziening Zd. Kennemerland".
Rondvraag.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

COMMISSIE VAN OVERLEG .

In aansluiting op een reeds eerder
gepubliceerd bericht wordt mede-
gedeeld, dat op de bijeenkomst, van
de Commissie van overleg „N.V.V.-
C.N.V.-N.K.V.", die donderdagavond
28 oktober in het Parochiehuis zal

plaats vinden en waar een gesprek
zal worden ingeleid ,over>, de . uit-

voering van de dienstplichtwet,
jonge mensen, die voor dit onder-
werp interesse hebben, van harte
welf-jm zullen zijn.

Koud weerAïPUROL

Haltestr. 50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

VEEL BELANGSTELLING
VOOR CULTURELE JEUGDWEEK
Het bestuur van de Stichting

Culturele kring „'t Helm" deelt

mede, dat alle aktiviteiten gedu-
rende de culturele week voor de
jeugd, die gehouden zal worden van
4 tot 10 november in het Gemeen-
schapshuis zullen plaats vinden.
Hieronder vallen onder meer een
permanente tentoonstelling van
tekeningen, schilderijen, boetseer-
werk en andere uitingen van hand-
vaardigheid, alsmede twee avonden
waarop declamatie, muziek en zang
ten gehore zullen worden gebracht.
Het volledige programma zal bin-
nenkort worden gepubliceerd.
In het algemeen is de deelname

verheugend groot. Alleen de belang-
stelling voor fotografie en boetseer-
werk blijft achter bij de verwach-
tingen. Daarom wordt nog opge-
merkt, dat het bij het ingezonden
fotowerk niet allereerst zal gaan pm
de foto-technische afwerking, doch
meer omi de kijk op het gefotogra-
feerde object. Wat het boetseerwerk
betreft meent het bestuur, dat hier
prachtige kansen geboden worden
om het artistiek vermogen uit te

leven.
Aanmeldingen voor deelname met

foto- en boetseerwerk worden daar-
om nog gaarne ingewacht, waarbij
tevens een beroep op de ouders
wordt gedaan, deelname door hun
kinderen te-stimuleren.
Opgave kan geschieden bij het

secretariaat van „'t Helm", de heer
Klomp, Brederodestraat 47, ook
telefonisch onder nr. 3255, na 6 uur.

Bü feestklankcn:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster E. Reitsma,
van Lennepweg 42, telefoon 2382.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: J. Westerman, Harten-
lustlaan 7, Bloemendaal, telefoon
(02500) 51555.

APOTHEKEN
Van zaterdag 23 t.m. vrijdag 29

oktober avond- nacht- en zondags-
dienst de Zeestraat-apotheek, Zee-
straat 71, telefoon 3073.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om 6.30 uur,

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. Pos van
Haarlem, medew. van het kerkkoor
19 uur: Ds. P. J. O. de Bruijne

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. P. van der Vloed

14 uur: Zondagsschooldienst ter ge-
legenheid van het 100-jarig bestaan
van de Ned. Zondagsschool Ver.
19 uur: Ds. A. J. Lamping, jeugd-
predikant te Leiden. Jeugddienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. J.

A. Oosterbaan, Doopsg. Haarlem
19.30 uur: Het huis in de Duinen:
Ds. G. Kroes, Ev. Luth. Haarlem
Donderdag 28 oktober 20 uur:
Bijeenkomst voor leden en belang-
stellendon. Inleiding door Ds. J.

Heidinga over: „Christendom en
ongeloof".

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30

(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
Avondmis. In de week 7, 7.45 en 9 u.

Bijkerk Linnaeusstraat. H.H. Mis-
sen op zondag 8.30 en 11 uur.
In de week 8 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. n.m. 3 uur samenkomst
in „Pnièl", Zuiderstraat 3.

Spreker de heer J. W. van Zeijl

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleuterschool, Lijsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, belde op adres
Willem Draijerstraat 5.

Bij feest of partq,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

BEKENDMAKING
VAMOR RIJSCHOOL

„De Branding"
Nic. Beetslaan 46 te Zandvoort,
verklaart hiermede dat alle onder-
mijnende activiteiten en beledigin-
gen, gericht of ondernomen tegen
ons bedrijf en jegens mij en mijn
a.s. vrouw, door bepaalde personen,
door ons kunnen worden weerlegd.

De eigenaars, N. Paap
C. J. Loos

Begrafenissen - C'rematle's

Rouwkamer

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel

vrijblijvend.

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

By feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 -Telefoon 2254

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus.
keel of borst weg met

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Stichting Culturele Kring «'t Helm»

Culturele week
vöör de jeugd
van donderdag 4 t.m. woensdag 10 nov. 1965

in het GEMEENSCHAPSHUIS.

PROGRAMMA:
Opening: donderdag 4 november 1965 te 20 uur, door mevrouw

C. Stemler-Tjaden, wethouder van culturele zaken.
Toegang uitsluitend voor genodigden.

Tentoonstelling van door de jeugd vervaardigde tekeningen,
schilderijen en andere handvaardigheid, alsmede foto's.

Deze tentoonstelling is van 5 t.m. 9 november dagelijks ge-
opend van 20 tot 22 uur en bovendien op zaterdag en zon-
dag van 14.30-17 u. Toegang vrij.

Muziekavond, vocaal en instrumentaal, vrijdag 5 november te
20 uur. Optreden van ruim 30 jongeren. Toegang vrij.

Voordrachtavond, dinsdag 9 november, te 20 uur.
Voordracht, declamatie etc. door jongeren.

Sluiting en prijsuitreiking door burgemeester Mr. H. M. van
Fencma, v/oensdag 10 november 1965, 20 uur.

Bezoekt deze avonden!
Neemt kennis van de artistieke prestaties van de Zandvoortsé jeugd!

Als de lange winteravonden weer komen
wordt het tüd voor

een goede leesbril

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

HALTESTRAAT 5

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

ZATERDAG 23 OKTOBER
heropenen wij onze verbouwde zaak.

Het is ons een genoegen U uit te nodigen tot een bezoek aan
onze zaak, waar U kunt profiteren van onze

openings-reclame
1 cake van f 1,6lTVoor"f 1,25
GRATIS EEN ROL BESCHUIT btf aankoop van een pak wafels.

Tevens bü aankoop van ƒ4,- GRATIS een reep chocolade ƒ0,35

Ook is er een tractatie voor Uw kinderen.

Uw Keur-bakkerij M. KEUR
Diaconiehuisstraat 36 - Tel. 2404

RECEPTIE DINSDAG 26 OKTOBER VAN 5 TOT 6 UUR.



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken

WASAUTOMATEN

I \/C F I I !? Burg
"
Enge|bertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

Qetfcseóe
De winter door met

Albert Heijn'slïieuwejage prijzen!
Ook deze winter blijft Albert Heijn niet stilzitten. U vraagt om reëel voordeel. Hier is ons antwoord!\
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Magere Schouderhammv^ 59 Tonijn starKist m, mc moot 95 Macaroni ^00^ v» kilo 49 Havermout ,^01,^ 500 $nm 35
GekookteWorst „ah***m^ 98 Erwtensoep,^ ......mm 89 . TomatenKetchup m te 98 MacQueen Thee .

ri
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fr.fem 76
Soepballetjes . . . r;.m±»*M 44 Tomatensoep . . . mm 79 Planteumargarine MdQr
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Vie 46 BordeanzR^da^bcmea . .w*. I?
8

Malse Braadkip T . . !pcr500gnuu 1, WïlUZUUTIIOOl mefRieslingerwijn 1/1 blik 89 Margarine Zilvervloot
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. pakje dO AlOja Spaanse tafelwijn, rood ofwit
voortreffelijke

1/1 fles

Nieuw! Albert Heijn •*^^112>*~~ > ^m ^m ^"

Koffiemelk
1/2 literfles

Op glycolbasis

Anti-Vries
blik 2 liter

HAAL DE ZON IN UW HUIS MET DE

PMC-Hoogtezon
Verlangt u weer naar dat vakantie-fitte gevoel, naar dat gezonde bruin?
Haal dan de PMC-Hoogtczon in huis, die heilzaam ultraviolet combineert
met bet mild-warmend infrarood, maar ook alleen als infrarood straler

dit prachtige appa-

gebrulksaanwijzing

Bestelnummer F-380
Vergelijkbare

Winkelwaarde f125.
Clubprijs

(incl. fi
verstelbare bril),/ J

waarvan f52.- In PMC-cheques

VdfeaUfcdl^kJbdMbdlNMh

WEEKAANBIEDINGEN
GELDIG T/M WOENSDAG 27 OKTOBER

Zuurkoolspek 7c
MAGER

250 gram # €9
ÖPVvttlSlClS lc kwaUfcit ^ f|Q

49

lc kwaUfcit

in nieuwe, beschermende aluminium terpakkfng

reuzepak ± 500 gram^r^t'

AOIIvvS div. smaken

zak 180 grani/59

Toiletpapier pak4roiien 50 Incilers 2 Pak 44 Cakes **> Ssiuks 49
Palmoliezeep. 4 s^en 75 AH-Schunrpoeder
Tandenborstel Himex . 25 Schrijfblok loovd.

grote

bus' 35 Taai-taai . . (=tS3 89
80 Dropmenagerieoosam 39 Albert Heijn

JMaximum kwaliteit * Minimum prijs

!

^P

BLOEMBOLLEN
voor huis' en tuincultuur.

Hyacinthen, paper whites,

narcissen, crokussen in leuke

verpakking, vindt U bij:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMENl

Wij bieden ze TJ in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten,
adres voor Uw BRUIDS-

Het speolaal-

en GRAFWERK.
Bediening;, prijs en kwaliteit, stemt leder tot

tevredenheid! ' Ziet onze etalage!

Steeds meer dames
die met onze nieuwe zaait komen kennismaken
mogen wij tot onze vaste clientèle rekenen.

Heeft U al eens kennis gemaakt met onze

mooie collecties BLOUSES, PULLOVERS,
VESTEN, PAKJES enz.?

.Wij verwachten U gaarne aan de
BOULEVARD t.o. Hotel Bouwes.

V4'

NOOY
ZAND VOORT

Voor al Uw kleinvakartikelen, bustehouders,
step-ins, kousrn, sokken, handschoenen enz.

GROTE KROCHT

Voor een moderne coupe
uitgevoerd door vakkundig personeel
gaat men in Zandvoort bij voorkeur
naar:

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

Een oud en vertrouwd adres.

In onze speciale Parfumerie-afdeling
vindt U voor elck wat wils.

De merken: Yardley, Tabac, Bourjois,

4711, Old Spice, Boldoot, Maja etc.

spreken voor zichzelf.

Parfum, lotion, zeep, lipstic, nagellak, poe-
der en crème, voor moeder en dochter.

After en pre shave, haarlotion, brillantine,

scheerapparaten enz. voor vader en zoon.

Ziet de etalage's.

DINSDAG 2 NOVEMBEK naar de

„Snip en Snap" Revue
in Theater Carré te Amsterdam,

met

Reisbureau Kerkman
Aanmelden: Kerkman, Kostverlorenstr. 1, tel.3399

Taxi 2600, Grote Krocht 18

(Bespreekt s.v.p. tijdig).

Donderdag 4 november

naar de ijsrevue
„HOLLIDAY ON ICE", met Sjoukje Dijkstra.

Nederlandsche Roode Kruis

Buitengewone
algemene vergadering

op maandag 25 oktober des avonds 8.30 uur
in Hotel Keur, Zeestraat, Zandvoort.

Agenda: Verlenging Rechtspersoonlijkheid.
(Koninklijke goedkeuring).

KOMT U OOK?

Bezoekt onze verkoopdag

Vrijdag 29 oktober 1965
van 2-5 uur en 's avonds vanaf 7.30 uur in het

Rusthuis der Ned. Herv. Gemeente, Nieuwstr. 10.

Bakkerij Seysener
Haltestraat 23 - Telefoon 2159

DEZE WEEK ALS

Bijzondere reklame:
VIER AMANDEL RONDO'S / 1,20

150 GRAM TRUFFELS f 0,95

250 GRAM ALLERHANDE f 1,25

250 GRAM BOIER ALLERHANDE .... ƒ 1,75

Hebt U ons origineel SUIKERBROOD
al eens geproefd?

Voor Uw drukwerk;

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Caltex idelhaardolie
ƒ16,50 per 100 liter

Vandaag gebeld Morgen besteld!

S. S. BEEN, Amterdamsevaart 112 - Haarlem
Tel. 02500 - 18043

Een goed horloge
kunt II alleen kopen bij een

vakman-horloger

Wie kan de kwaliteit beoordelen en vergelijken?

Hü, die uurwerken zelf repareert en kent

„in hart en nieren".

Natuurlijk koopt U dan bij

HORLOGER

Kostvcrlorenstraat G8 Telefoon 2071

Speciaalzaak in horloges, klokken enz.

Het. is toch een kwestie van vertrouwen!



BEZOEKT

de Automaten-
speeizaai
Kerkstraat 11

Gedurende de maanden ok-

tober t.m. april alleen ge-

opend gedurende de weekein-

den.

Gezelligheid

!

De nieuwste speel-automaten

Sfeer!

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

ie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS
E. M. JAARSMA

DAVONETTE - JAN- en
HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

Sportschool
Wim Buchel
Gevestigd in de K. Doormanschool

Privé: Lorentzstraat 240 - Tel. 3965

Erkend, bevoegd en verantwoord
onderwijs in JUDO voor kleuters,

jongens, meisjes, clubs voor dames
en heren.

DAMESGYMNASTIEK.
KLEUTERGYMNASTIEK.

J1U-JITSU - KARATE - BOKSEN
SPORT- en KEEP-FIT MASSAGE.

DAMES OCHTEND" GYMNASTIEK
Club dinsdagmorgen 10 uur in het
Gemeenschapshuis.

Aanmeldingen dagelijks.

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

De R is in de maand!

Wapent U tegen griep en
verkoudheid met

LEVERTRAAN
DAVITAMON
HALITRAN

Drogisterij

BLAAUBOER
Haltestraat 46 Telef. 2392

TJ vindt

altijd iets bijzonders
bij

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3 Telef. 2129

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrïce.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Bloemenhuis

A. PAAP
Vondellaan 18 - Telef. 2953

ALLE SOORTEN BLOEMEN
EN KAMERPLANTEN.

Voor Uw bruids- en grafwerk.

Stelt U in verbinding en U
zult tevreden zijn.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar 1

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

OOST WEST, TAPIJT BEST!

J. van den Bos
woninginrichting

Bilderdykstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

I

I

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mczgerstraat 48, Tel. 5029

Soróetterie

CLióon vcjcince.

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wtf rüden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENBLEIN 18

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zijn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepnranstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

•SCHENKEN FESTIVAL
Begin tijdig met sparen van De Gruyter droomwens-
zegels. Met Droomwensen worden Uw wensdromen waar.

Met De Gruyter droomwenszegels wordt de meest fees-

telijke maand voordeliger.

WIN!
STAAT UAL OP DEKWIS WINNAARSLIJST?
De zevende Kwis start ! U hebt nog twee keer kans
om bij de tienduizenden gelukkige Kwiswinnaars
te horen. Haal een gratis kaart en speel mee.
KWIS EN WIN!

30.000 PRIJZEN GELDIG IN DE WEEK VANAF 20 OKT. '65

50 cheques a ƒ 20,-

10 x een jaar lang

GRATIS BOODSCHAPPEN
10 x SONY draagbare
TELEVISIETOESTELLEN
100 x PFAFF ELEKTRISCHE
NAAIMACHINES
100 x PRESTIGE luxe edelstaai

KEUKENUITZETTEN

160 x SOLEX de LUXE
BROMFIETSEN
1000x FLESSEN DE GRUYTER
WIJN, PORT of SHERRY
10.000 x PAAR GRILON

DAMESKOUSEN 20.000 x PAKKEN
DE GRUYTER - GOUDMERKKOFFIE

DE GRUYTER
w^n'r^Xe" Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150
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LIEDJES DIE DE JAREN TROTSEERDEN (vervolg).

Ten oosten van de Hervormde kerk
vlalc bij hot dorp werd in vroeger
eeuwen, evenals in zoveel andere
plaatsen, als volksvermaak het zgn.
„papegaaieschioton" beoefend. Een
nagemaakte papegaai werd ge-
plaatst op een lange stok en met
een pijl moest men die eraf zien te

schieten. Wie overwinnaar werd,was
dan voor een ïaar koning van het
schuttersgilde. Wie drie jaar achter
elkaar won, werd zelfs keizer. Dat
papegaaiesehieten ging altijd met
voel feestelijkheden gepaard. Een
oud versje zegt ervan:

Gij schutters altcmaal
En wilt nu dapper schieten,

Doet ieder vrij z'n best
En laat U niet verdrieten.
Schiet ieder naar zijn rang
Totdat de papegaai
Terneer ligt van den stang.

Men hield met dit schieten ook
wel prijskampen tussen de beste
schutters van verschillende steden
en dorpen. Ook in Zandvoort kwam
dat meermalen voor. " Zeer fraaie
prijzen werden dan beschikbaar ge-
steld om: „te winnen metten boghe,
ofte motten busse tot een oefeninge
eude ondorhoudinge der conste". De
hoofdprijs was soms wel eens een
vette os en daarover bleef het nu
volgende vers bewaard:

Negentienhondert en twaalf pond
Heeft gewogen deze osse al ruim;
En was hoog zesde halve voet,

Als hij stond en dik tien voeten
Ik lieg niet een kruim.
De lengte was juist twaalf voet
Min vier duim.
Dees os is gewonnen schutterhjk
Door Jacob Royerszoon Boon,
Toen ten tweeden male
Die papegaai was gesteld
Zuiver en schoon.

—w - o?ï?W!B
Nu we het toch over „dik en vet"

hebben, wil ik U een ander aardig
versje niet onthouden. Aan het be-
gin van de Zandvoortselaan, ter
hoogte van de huidige viersprong
in Aerdenhout stond in vroeger
eeuwen de herberg „De Hanngbuis"
eerder „Het gulden klaverblad" ge-
naamd. Het was een etablissement,
waar vooral de jachtheren kwamen
eten. Zo was het ook met de hertog
van Langeveld en wat deze Hertog-
alzo in één maaltijd kon verorberen
daarvan is een curieus gedicht be-
waard gebleven, dat jaren lang in

deze herberg de wand heeft gesierd.
Dat vers luidde aldus:

Als wij zestienhonderd
en acht en twintig schreven,
Was de Hertog van Langeveld
In de fleur van zijn leven.
Hij kwam in d' Aerdenhout
In 't Gulden Klaverblad,
En heeft een maaltijd gedaan
Van twee uren en at
Dees nabeschreven spijs,

Zo ons de waard vertelde,
Die hem de spijs en drank
Met zijne hand bestelde:

Acht ponden roggebrood

En vier tarwebollen, fijn,

Tien ponden zoetemelkse kaas

En haring een dozijn.

Nog liet hij metterhaast

ook door hel keelgat snappen
Van 't goed-acht-guldens-bier,

Omtrent de veertien flappen.

De waard vroeg aan gelag

(Hier wel terdeeg op let)

't Beliep de gulden, vier

En nog vijf stuivers net.

Wordt vervolgd

i \ '

Oefening met vuurpijl-toestel!
en reddingboot

Vrijdag en zaterdag j.1. hebben de
leden van de Koninkiyke Noord en
Zuidhollandse Reddingmaatschappij
te Zandvoort intensief geoefend met
liet te Zandvoort aanwezige red-
dingsmateriaal, teneinde in de ko-
mende winterperiode op alle ge-
ueurlü'kheden voorbereid te zijn.'

Vrijdagavond werd allereerst het
vuurpijltoestel beproefd, het toestel

waarmede door een raket een lijn

over een gestrand schip wordt
heengeschoten, aan welke lijn dan
de zgn. „broek" wordt bevestigd,

waarin de bemanning van het ge-
strande schip langs' dé" lijn* aan "het'

strand wordt gebracht.
Om half acht vertrok men met

de truc uit het botenhuis. Langs het

door de Boulevard-verlichting
schaars verlichte strand werd aan
het einde van de Zuidboulevard ter

hoogte van paviljoen Franssen ge-
stopt, waarna in recordtijd de lijn

tussen twee op het strand ingegra-
ven palen werd aangebracht. Ter
besparing van de vrij kostbare ra-

ketten werd ditmaal geen projectiel

afgevuurd, - zulks wel tot teleur-

stelling van het aanwezige publiek -

doch werd een lid van de beman-
ning van de vuurpijl-truc in de
broek enige malen langs de gespan-
nen lijn heen en weer getrokken.
De oefening verliep vlot en zonder
enige stagnatie. Om ruim half .tien

was men weer in het botenhuis
terug.

Zaterdagmorgen om negen uur
precies vertrok de bemanning van
de Zandvoortse reddingboot de „Ir.

S. L. Louwens", voortgetrokken
door de tractor „Zee-olifant" naar
het strand, waar een half uur daar-
na de boot even ten noorden van de
Rotonde op vlotte wijze werd gelan-
ceerd en onder leiding van schip-
per Floor Koper zee koos. Er stond
een vrij stevige bries, waardoor het
scheepje in de op de banken aan-
wezige hoge golfslag fonteinen van
water overkreeg, doch dalend en
rijzend over het sterk bewogen
water koerste men richting""IJmui-
den om na ruim drie kwartier te-

rug te keren, waarna om elf uur de
boot weer veilig in het botenhuis
stond opgeborgen.

De paraatheid van de Zandvoort-
se manschappen werd bij deze in-

teressante oefeningen wederom ten
volle bewezen. K.

SCHOOLHOOFD NEEMT
AFSCHEID
Het vertrok van de heer C. P. M.

Bosman, hoofd van de Manaschool
in Zandvoort, die met ingang van
1 november a s. werd benoemd tot

hoofd van de St. Bonifaciusschool
te Apeldoorn, zal met ongemerkt
voorbijgaan.
Op dinsdag 26 oktober zal er na-

melijk door de leerlingen van de
Mariaschool een afscheidsfeest wor-
den georganiseerd.
Van half vijf tot half zes zal er

die dag in het Parochiehuis voor
ouders, collega's, oud-leerlingcn en
verdere bekenden gelegenheid zijn

van de heer Bosman afscheid te

nemen.

ZANDVOORTS MIDDENSTAND
GAAT WEER VERGADEREN
De Zandvoortse Handelsvereni-

ging zal de eerste vergadering in

het komende winterseizoen houden
op woensdag 27 oktober in restau-
rant „Zomerlust".

Nadat de voorzitter, de heer II.

Hildering een overzicht zal hebben
gegeven over de resultaten van het
afgelopen seizoen, zal het jeugd-
bestuur mededelingen doen over
eventueel te houden Sint Nicolaas-
en Kerst-acties door de Zandvoortse
winkeliers. Een verslag zal worden
uitgebracht over de gehouden en-
quête inzake de middagsluiting,
waarna de Congres-commissie zal

spreken over de dit jaar te organi-
seren feestavond.
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AMANDA BALKE
Schoonheidsspecialiste

Voeikundige
Pedicure - Manicure

Massage

v. Galenstr. 16 - Tel. 5073

Ook bij U thuis

te ontbieden.

Telefonische afspraken
vóór kwart voor negen

's morgens.

wmfffftSi

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 1964 en 1965

Opeis Kapitan - Rekord
Kadctt - Volkswagens -

Daf en Taunus 17M.
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

Bejaardensocicteit
„Voor Anker"

Over liet onderwerp:
„Bejaard zijn in deze tijd

- '

spreekt mevr. mr. P. Elde-

ring op woensdag 27 okt.

2 uur, in ..Zomerlust",

Kosterstraat, alhier.

Toegang kosteloos

voor alle bejaarden.

RINKEL vraagt WERK-
STER, dinsd. woensd. don-
derd., vrijdag en event.

zaterd. van 10-5 uur.

Afwas, zilver poetsen on
verder voorkomende werk-
zaamheden.

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

mijn leer te aanvaarden.
(Evt. gedeelte). Makelaars-
kantoor „SLEUTELHOF",
Zandvoorterweg 67, Aer-
denhout, Tel. 02500 - 43647

of 84048.

S.O.S. Jong echtpaar moet
eind november uit zomer-
huisje. "Wie helpt ons? Bij

voorbaat dank. Br. letter a,

Boekhandel Van Petegem,
Kerkstraat 28.

TE KOOP GEVRAAGD :

DAMESFIETS. Telef. 3419

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomsiee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

TIJDELIJK TE HUUR:
Ben.etagc mot centr.verw.

Telef. 3472.

GITAARLES GEVRAAGD
Telef. 2845.

Net MEISJE GEVRAAGD
v.d. boekhandel. Kerkstr.28

TE KOOP: Antieke kast,

een huisbar m. 2 krukken,
250 drankminiatuurtj es,

verzameling bierglazen en
een gloednieuwe strijk-

machine (tafelmodel). Oos-
terparkslr. 83, telef. 4007

TE KOOP: Electrolux koel-
kast. Handig klein formaat
i.z.g.st. Tel. 4752 van 9-6 u.

Huisvrouw met veel vrije

tijd zoekt voor enkele uren
per dag huish. bezigheden.
Br. no. 21-10 bur. v.d. blad

Wie waagt, die wint!
Loten van de Nationale
Najaarsloterij te koop.
Oosterparkstr. 83, Tel. 4007

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., Jood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32

TEL. 4376

U belt, wij komen I

se rijwielen
bromfietsen
Kinderfietsen

DRIEWIELERS!
i AUTOPEDS ,

ONDERDELEN!

Versteeae
ï HRLTËSTRHRT 18 :*

TEL ; 4439 "• ZANDVOORT

Het grote succes

* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
Showroom, reparatie en benzineverkoop thans uitsluitend

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

De nieuwste gehoor-apparaten.

VOORKLASSIEKE EN
MOD.VERLICHTING

"

Schuilenbur*

GROTE KROCHT 5
V

TEL: 2974 ' ZANDVOORT

Adverteert in dit blad

Bridgen, klaverjassen,
dammen enz. enz.

elke maandag-, woens-
dag- en vrijdagmiddag
in „Zomerlust" voor
leden van ,Voor Anker'.

Contributie ƒ 7,- per jaar.

VERLOREjN
kleuren foto-rolletje

(vakantie) gaarne terug
C. Vink, Nie. Beetslaan 4,

Telef. 4350.

Wij STOFFEREN uw meu-
belen vakkundig, geen fa-
briekswerk.
Woninginrichting H E E -

MEIJER, Van Ostade-
straat 7, telef. 3116, Am-
sterdam, tel. (020) 82242.

HUISH. HULP GEVR. in

Aerdenhout 1 dag p.w.
Tel. 02500 - 43453

WONINGRUIL
Amsterdam - Zandvoort

Aangob. gr. 3 k. woning
m. gr. tuin en gr. tuinhuis
in nieuw-W., vier Hcems-
kinderenstraat 51huis.
Med. urgentie vereist.

Govr. huis of huisje voor
echtp. z.k. middelb. leeft.

Br. no. 19-10 bur. v.d. blad

GARAGE
TE HUUR GEVRAAGD
Brieven onder no. 6-10
bureau van dit blad.

TE HUUR voor de win-
term.: GEM. ETAGE, ge-
heel vrij. Telef. inl. 2724

GEVRAAGD:
VERKOOPSTER en

AANK. VERKOOPSTER
Brossois Schoenhandel
Grote Krocht

T.V. VERHUUR
Antennebonw.

J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

TE KOOP : PAPEGAAI,
grijze roodstaart. Met nieu-
kooi ƒ75,—. Telef. 070 -

83 60 80

1900 1965

Ja natuurlijk staat onze
VELO WASCOMBINATIE
bovenaan de top. Met zijn

65 jaren vakmanschap
koopt U zonder enige risico.

Neemt U rustig en vrij-

blijvend een demonstratie
bij U thuis.

VELO - Zeestraat 37
Zandvoort - Tel. 4590

VELO - Grote Markt, hoek
Jansstr., Haarlem, tel.10117

Een VELO COMBI kopen,
Is geen risico lopen!

Goed
gekleed zijn
is prettig, maar goed gekleed blijven

is mogelijk als U het betere (met de

levensduur) het Uwe maakt uit onze

uitgebreide collectie.

COSTUUMS van ƒ 89,— tot ƒ195,-

SPORTCOLBERTS van f 39,— tot ƒ 79,-

OVERJASSEN van ƒ89,— tot ƒ105,-

PANTALONS van ƒ22,— tot ƒ 49,-

REGENJASSEN van ƒ 39,— tot ƒ112,-

Verder een ruime sortering
PULLOVERS - TRUIEN - WOLLEN
VESTEN- - OVERHEMDEN
SPORTIIEMDEN - FANTASIE-
VESTEN - DASSEN - SOKKEN
SJAALS etc.

Wö brengen U de grootste keus
tegen de laagste prijzen.

&£C%—
SPECIAALZAAK VOOR
HEPENHDDE tn HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3136

ZANDVOORTS TAMBOERKORPS
vraagt

Hoornblazers(sters)
(14 jaar en ouder) of meisjes en jongens
die hiervoor opgeleid willen worden.

Inlichtingen: Donderdags van 7 uur af
in de Hannic Scuiiftschool.

Straatmakersbedrijf
W. Schilpzand & Zn.

KANAALWEG 19 TELEF. 3879

Wij verzorgen

straat- en tegelwerk
ook reparaties.

wy leveren alle soorten tegels.

WERELDSPAARWEEK
Ieder die in de week

VAN 25 t/m 29 OKTOBER
een inleg doet in een der

kantoren der Nutsspaarbank

ontvangt een

FRAAIE KUNSTKALENDER
Voor alle geldzaken van het

hele gezin ook gedurende

Wereldspaarweek naar de

NUTSSPAARBANK
Grote Krocht 38 Zandvoort

Student geeft bijles
in Nederlands en Engels.

Brieven onder nr. 30-9 bureau van dit blad.

Botman brengt U steeds het beste,

Steeds het nieuwste op rookgebied.
U krijgt daarvan een goede indruk
Als U de etalage ziet!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Gevraagd:

pompbediende
mnl. of vrl., op Caltex Service Station.

Werkdagen maandag t.m. vrijdag.

GARAGE DAVIDS N.V.
Burg. Engelburtsstraat 21 Telef. 4641.

GEMEENTE GAS EN WATERLEIDINGBEDRIJF

Bij de administratie van de bedrijven wordt
voor tijdelijk gevraagd een:

administratieve
kracht (vr.)
Salaris volgens gemeente regeling nader
te bepalen.

Sollicitaties vóór 1 november a.s. aan de Direk-
teur Gemeente Bedrijven, Thorbeckestraat 27.

AANKOMENDE SCHAKERS!
Veel meer en aardigs kunt U leren elke

-donderdagavond in het Gemeenschapshuis

bij de

Zandvoortsche Schaakclub

„'t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500

HEEMSTEDE
81714

VERZORG UW TUIN VOOK DE KOMENDE WINTERPERIODE!

Plant nu bloembollen!
Bij ons heeft U een enorme keuze, voor huis en tuincultuur.

Grote collectie bollenglazen en bollenbakjcs voor kamercultuur.

Turfmolm - Gedroogde stalmest - Alle tuingereedschappen.

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-
hoging thuisbezorgd! Wtf geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

eet méer^vi
tw 1

en betaaFminder

EET NU
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Langs de vloedlijn

De mens, die er prat op gaat
altijd precies te zeggen wat
hij denkt, krijgt op het laatst

precies wat hij verdient.
Austin O' Malley

(1858-1332)

De raad bijeen
Nieuwe speeltuin en wyde rand-

weg voornaamste agenda-punten.
De Zandvoorlse gemeenteraad

kwam dinsdagavond in. openbare
vergadering bijeen. De stichting van
een nieuwe speeltuin en de aanleg
van een nieuwe randweg over welk
laatste punt U elders in dit blad
méér leest, bleken de meest belang-
rijke punten van de agenda. De
burgemeester was nog met vakantie
afwezig, waardoor de leiding van
de vergadering berustte bij de loco-
burgerneester, wethouder A. Kerk-
man. De heer J. Koning kon wegens
ziekte de bijeenkomst niet bijwonen.

Overleden raadslid
C. Slegers herdacht

Voor de afwerking- der agenda
herdacht de voorzitter in sobere,
doch treffende bewoordingen het
plotseling overladen van de nestor
van de raadsleden, de heer C. Sle-
gers. Spreker wees erop, dat nie-
mand ook maar had kunnen ver-
moeden dat toen de heer Slegers in

de laatst gehouden raadsvergade-
ring in september door de raad op
enigszins feestelijke wijze gehuldigd
werd, zijn zetel zo spoedig verlaten
zou zijn. Hijzelf zei toen, tijdens
deze huldiging wegens zqn 50 jarig

raadslidmaatschap nog een kort
poosje te willen meelopen, zelf niet

het minst vermoedend, dat dit zó
kort zou z^jn. Spreker schetste de
heer Slegers als een voorbeeld voor
allen. Strijdbaar ondanks de vele
teleurstellingen, die hü steeds spor-
tief wist te aanvaarden, een man
van grote arbeidzaamheid en kennis
met een enorme ervaring in be-
stuurszaken.
Zandvoort verloor in hem een bur-
ger, die met volle overgave zqn ge-
meente diende op velerlei terrein
en die thans een zeer moeilyk te

• vervullen plaats open laat.-»-*-Na* te

hebben meegedeeld, dat de burge-
meester tijdens de begrafenisplech-
tigheid de overledene nog hoopte te

herdenken, nam de Raad op zyn
voorstel staande enige minuten stil-

te in acht.

Afwerking agenda
Bij de ingekomen stukken was

een brief van de korpschef van po-
litie, de heer J. D. van Maris waar-
in onder meer werd medegedeeld,
dat door de aannemer J. Berkhout
te Zandvoort tegen hem een proces
werd gevoerd mot betrekking tot 'n

door laatstgenoemde uitgevoerde
verbouwing van zijn woning Zand-
voortselaan 133b, welk proces ein-
digde met totale ontzegging van
diens eis en veroordeling van Berk-
hout in de kosten.
De heer W. van der Werff sprak

er zijn vreugde over uit, dat in

deze aanvankelijk duistere zaak
thans een duidelijk inzicht werd
verkregen.

Benoeming
Op voorstel van B. en W. werd in

verband met 'het vertrek van de
heer C. P. M. Bosman als hoofd van
de Mariaschool naar Apeldoorn,
diens opvolger de heer van Gemert
benoemd in de ontstane vacature
in de commissie tot wering van
schoolverzuim.

Meer subsidie voor afbraak
Het voorstel van B. en W. om het

reeds toegestane krediet van
ƒ 26.000,— voor afbraak van het
oude postkantoor en het perceel

Haltestraat 4 met ƒ 10.000,— te ver-
hogen, ontmoette bij enkele raads-
leden aanvankelijk nog al enige be-
zwaren. De heren Sok, Petrovitch
en Breure vonden het erg veel en
de gehele sloop een vreemde gang
van zaken, waarover zij nog wel
iets meer wilden weten. Toen wet-
houder Lindeman had uiteengezet,

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
Waer mot ik nou veurtaen
m,n plassle doen? Ze breke

alles maer of.

dat verschillende onvoorziene om-
standigheden tot deze meerdere
kosten hadden geleid, gingen ook
zij accoord en werd het voorstel
met algemene stemmen aangeno-
men. De heer van der Werff kreeg
op zijn vraag wat er voor de afge-
broken panden in de plaats tornt,

van de voorzitter te horen, dat er
wel plannen zijn, doch dat in deze
door het college zeer voorzichtig
wordt gehandeld, omdat het een
bijzonder aantrekkelijk punt is,

waarvoor zich reeds vele gegadig-
den meldden.

1 Hamerpunten
De raad ging accoord met de ver-

koop van 82 m2 grond aan de Cu-
riestraat aan het PEN voor / 25,

—

per m2 voor de bouw van een
transformatorstation.
Een krediet van ƒ 2361,— werd

beschikbaar gesteld voor het aan-
schaffen van een geluids-filmpro-
jector ten behoeve van de Hannie
Schaftschool.
De vergoedingen voor het bijzonder
onderwijs over 1964 werden vast-
gesteld.
Onbewoonbaar werd verklaard

het perceel Kerkdwarpad la. ,

Vastgesteld werd een nieuwe ver-
ordening, regelende de verstrekking
van consumptieve kredieten onder
verband van hypotheek.
Diverse wijzigingen van rechts-

positieregelingen voor de ambtena-
ren werden aanvaard.
Besloten werd medewerking te

verlenen aan de oprichting van een
naamloze vennootschap met de om-
liggende gemeenten in verband met
de komende aardgasvoorziening: de
N.V. Gasvoorziening Zuid-Kenne-
merland. Zandvoort zal voor 330

aandelen in het kapitaal deelnemen.
De indertijd aan de heer G. N.

Kruisheer verkochte ..bouwgrond
aan dé Cornelïs van "der werffstraat
werd thans verkocht aan de heer
C. M. J. Sinke, omdat de bouwplan-
nen van eerstgenoemde wegens ver-

trek uit de gemeente geen doorgang
konden vinden.

Zandvoort krijgt

een nieuwe speeltuin

Een voorstel om aan de westzijde

van de Dr. Jac. P. Thflsseweg voor
de speeltuinvereniging „Kinder-
vreugd" een nieuwe speeltuin te

stichten, waarmede op nader om-
schreven voorwaarden een bedrag
van ƒ 78.000,— gemoeid is, bracht

een vrij langdurige discussie teweeg.

De fracties van de P.v.d.A. en de
V.V.D. spraken zich by monde van
de heren van der Moolen en Sok uit

vóór het voorstel, doch de heer van
der Werff, later gesteund door de
heren Gosen, Petrovitch en Breu-
re vonden een bedrag van ƒ 78.000,-

wel wat erg hoog. Wethouder Lin-
deman en de voorzitter verdedigden
het voorstel krachtig, doch de de-
batten leidden er tijdens de replie-

ken toe, dat de heer van der Werff
tenslotte een voorstel indiende,

(aanvankelijk gesteund door de he-
ren Petrovitch, Gosen en Breure,

welke laatste zich er echter weer
van distancieerde, toen hij de uit-

eenzettingen van het college had
gehoord, om te beginnen met een
speeltuin van ƒ 45.000,— en eerst

eens te zien, wat met dit bedrag te

bereiken valt. De voorzitter bracht

echter eerst het voorstel van het

college in stemming, dat werd aan-
genomen met 9 tegen drie stemmen
De tegenstemmers waren de heren
van der Werff, Gosen en Petrovitch.

Rondvraag
De heer Petrovitch drong aan op

zebrapaden ier hoogte van het thans

in afbraak zijnde postkantoor. De
voorzitter antwoordde, dat de na
de afbraak ontstaande verkeerssi-

tuatie thans een onderwerp van
studie is. Op zijn vraag, of de Zand-
voortse operettevereniging extra

subsidie kan verkrijgen, omdat zij

wegens gebrek aan zaalruimte in

Zandvoort, moet spelen in Heem-
stede, kreeg de heer Petrovitch ten

antwoord, dat dit tijdens de behan-
deling van de begroting zal worden
bezien.
De heer van, der Moolen drong

aan op spoedig antwoord op de brief

van de omwonenden van de krui-

sing Koningstraat-Oosterstraat, over

de zeer gevaarlijke verkeerssituatie

aldaar. De voorzitter antwoordde,
dat dit verzoekschrift is „blijven

hangen", doch er zal thans zo spoe-

dig mogelijk over worden beslist.

De heer van der Werff zat weer
op z'n stokpaardje, toen hij vroeg
goedkopere gronden beschikbaar te

stellen voor de zgn. „kleine luyden",
die niet in staat zijn om ƒ 25,-1- m2
of / 40.000,— voor opstallen te be-
talen. Wethouder Lindeman ant-
woordde, dat dit probleem uitvoe-

rig in het college van B. en W. be-
sproken was. Goedkopere uitgifte

zou er eohter op neerkomen, dat
men deze bepaalde personen of
bedrijven van gemeentewege zou
gaan subsidiëren. Hij stelde de heer
van der Werff voor, zelf eens een
oplossing aan de hand te doen voor

dit zeer moeilijke probleem, waar-
mee de gemeente echt geen raad
weet.
Nadat de heer Hose er namens de

V.V.D.-fractie zijn dank over had
betuigd, dat dank zij de bemoeie-
nissen van het college van B. en W.
de schoolkinderen in het zwembad
van Bouwes Palace weer zwemles
konden krijgen, vroeg de heer van
Duijn of er moeilijkheden waren met
het zgn. „maatschap" ten opzichte
van de Zandvoortse loodgieters in-

zake de voorbereidingen voor de
aardgasvoorziening. De voorzitter

en wethouder mevrouw C. Stemler-
Tjaden verklaarden, dat het voor-
alsnog een moeilijke materie is, om
een hier voor Zandvoort bevredi-
gende oplossing te vinden.
Naar samenwerking wordt op

korte termijn nog gezocht. Dit
maatschap is echter voor de betrok-
kenen een vrijwillige verbintenis
en voor het vormen van een eigen
„maatschap" door de Zandvoortse
loodgietersbedrijven staat het colle-

ge enigszins huiverig.

Getracht wordt echter tot een
voor ieder bevredigende oplossing
te komen.

Omstreeks half tien verklaarde
de voorzitter daarop de vergadering
voor gesloten. K.

RANDWEGEN IN HET
STREEKPLAN
Eensemmig heeft de Zandvoortse

gemeenteraad zich tijdens de raads-
vergadering van disdagavond j.1.

uitgesproken vóór de aanleg van
het wegenschema C, de zogenaam-
de „wijde ring" omdat deze rand-
weg rondom Zandvoort aanzienlijk

te verkiezen valt boven het andere
wegenschema, de zogenaamde „klei-

ne ring". Beide wegen waren als

onderdeel opgenomen in het streek-

plan voor Zuid Kennemerland en
Gedeputeerde Staten wilden gaarne
weten, aan welke randweg door
Zandvoorts Raad de voorkeur werd
gegeven, nadat dit college reeds

wist,' dat het het college reeds wisf,

dat het college van B. en W. deze
voorkeur liet uitgaan naar de „wij-

de ring".

Ook de raadsleden zagen met het

college de grote voordelen voor
Zandvoort, die deze randweg biedt,

omdat deze weg over de gehele

lengte op een zodanige breedte kan
worden gebracht als het heden-
daagse en het toekomstige verkeer

eist, voorts omdat deze weg via een
tunnel onder de spoorlijn Haarlem-
Zandvoort kan worden doorgevoerd
en omdat mede daardoor het gehele

gebied „Zandvoort-noord" door

deze randweg omsloten wordt en
t.z.t. wanneer deze randweg in de
busroute an de N.Z.H.V.M. wordt
opgenomen, alle inwoners van
Zandvoort-noord daarvan in gelijke

mate kunnen profiteren.

De heren van der Werff en Petro-

vitch vonden deze weg eveneeis

verre te verkiezen boven de zgn.

„kleine ring", Idoch wezen erop,

dat de weg op zichzelf geen oplos-

sing biedt voor het aanknopings-
punt met de verdere wegen buiten

Zandvoort. Het grote probleem van
de huidige verkeersmoeilijkheden

lag huns inziens niet in Zandvoort
maar op het kruispunt Zandvoortse-
laan-Herenweg in Heemstede.
Wethouder Lindeman gaf een bij-

zonder duidelijke uiteenzetting over

dit vraagstuk. Hij toonde zich bij-

zonder verheugd over het feit, dat

de raadsleden unaniem zich voor de

„wijde ring" verklaarden als rand-

weg in Zandvoort. Inderdaad zit het

grote knooppunt in de door de he-

ren van der Werff en Petrovitch ge-

noemde situatie in Heemstede. Doch
Zandvoort trekt thans in dit opzicht

één lijn met andere bij het plan be-

trokken gemeenten, waarbij men er

wel om moet denken, dat het hier

tenslotte niet alleen gaat om deze

randweg om Zandvoort, dat is maar
een klein onderdeel van het grote

geheel. Het gaat hier om interloca-

le en internationale wegen. Daarom
moet, wat men in Zandvoort prefe-

reert, zijn voortzetting vinden óók
buiten de gemeente-grenzen.

Er is thans vreugde in het college

om dit wijze besluit van de Zand-
voortse raadsleden, al zal het wel-
licht nog jaren duren voor deze weg
gerealiseerd wordt als onderdeel

van het wegenstreekplan voor ge-

heel Zuid Kennemerland. Alle ge-

meenten zijn het over de aanslui-

tingen volkomen eens. En dit plan
voor_Zandvoort kan aansluiting vin-

den op welk totaalplan dan ook,

onverschillig of dit nu de „de Ra-
nitzweg" zal worden of niet. Daar-
mee voorkomt het gemeentebestuur
van Zandvoort thans tevens, dat de
indruk gevestigd zou worden dat

men zou kunnen zeggen: door het

inschakelen van de wijde ring in

het streekplan „zouden we er lelijk

zijn ingetippeld „omdat alleen de
weg de Ranitz" daarop maar aan-
sluiting zou kunnen, een aansluiting

die door velen in onze gemeente
echter wel wordt geprefereerd bo-

ven elke andere oplossing, die ten-

slotte echter zal moeten worden
aanvaard, indien zo zou worden
beslist.

HOOGWATER
Oktober: Strand

H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar

31 7.33 3.— 20— 15.30 11.30-18.00

November
1 8.37 4.— 21.07 16.30 12.30-19.00

2 9.50 5.— 22.30 18.— 14.00-20.30

3 11.13 6.30 23.52 19.— 15.00-22.00

4 —.— 8.— 12.30 20.30 4.00-10.30

5 -.55 9./ 13.18 21.— 5.00-11.30

6 1.41 9.30 13.59 22.— 5.30-12 00

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

OPBRENGST COLLECTE
De collecte ten bate van de Stich-

ting Militaire Tehuizen van het Hu-
manistisch Thuisfront, gehouden
van 14 t.m. 16 oktober 1965, heeft
in onze gemeente totaal ƒ 487.96 op-
gebracht.

Het plaatselijk comité dankt al-

len die aan dit resultaat hebben
medegewerkt.

rwwmMm
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ModuH kansel

DAMESKAPSALON

«\JMwM>»
H&ltestraat 03 - Telef. 2214

Het aardgas komt!
Ga over op aardgas-centrale verwarming

Trej: nu reeds Uw voorbereidingen en vraag inlichtingen
over rle aardgaamogelijkheden bij

„TECHNISCH WERK"
Thorbeckestraat 19 - Telef. 3270

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 • Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld / 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,-r.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ58,50.

PHILIPS" TELEVISIE-SERVICE \

Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

/ 189,— ^-*t3» f 09,—

PHILIPS' TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
'

s
Ziet de etalage!

Dranken bestellen? OHrtO
Brokmeier bellen! L\)\JL

ZATERDAGAVOND

DANSEN
99DE SCHELP99

Zandvoort

U kunt toch ook rekenen en

viTgi'liikiMi !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits RebrarM ?n Ri'baaltl bij

CIIEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 2fi - TEL. 2053

Ook voor stoppiifïc

Courrèges - Courrèges

Courrèges

De nieuwe mode die hoekig,
scherp en kort is.

Daar hoort een evenzijdige
coiffure bij, dio ondersteund

wordt door de

„Nouveau Coupe Cassant"

Een nieuwe aparte coupe voor
dames en teeners met een

aparte stijl.

COUPE CASSANT .... ƒ 4,50

Sertof* }. mh Dam
Depositaire de Stendhal

Kerkstraat la - Zandvoort

Krachtiger

en

zuiniger

ARAL TANKSTATION
vóór Bouwes-Palace.

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Vrfödag-, zaterdag- en

zondagavond
het bekende televisie

dans- en showorkest

The 5 Atomics
met medewerking van, de

populaire radio- en televisie-

solist

RONNIE WATTY.

Auto huren

I 3f" Per dag
Model '64, '65 en 1966

KILOMETERPRIJS 6 CENT
Bostel tijdig!

Onze wagens zyn
All Risk verzekerd.

DE SCHELP
TEL. 4781

heren haar-

: verzorger

TAHw-Jurk/
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

's Maandags gesloten.

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

FIRMA

L Bailedux & Zn.
Haltestraat 27-29

Telefoon 2596 - 3759

eerste;

1000
VERKOCHT

!

do Biokosma-Verbena schoon-
hoidsset (van ƒ 7,50 voor de
speciale prys van ƒ 2,95) is

i.v.m. enorm succes uitver-
kocht.

Wij zijn in onderhandeling
over een nieuwe zending.
Vul onderstaande bon in en
U verzekert U van deze
unieke aanbieding.

Deze bon uitknippen en in-

leveren bij:

Drogisterij-Parfumerie

BEAU MONDE
Kerkstraat 36 - Zandvoort

BON
Verzoeke voor mij te reser-
veren:

1 Vcrbena-set van f 7,50 voor

slechts ƒ2,95.

Naam:

Adres:

Woonplaats:



De winter door met

Albert Heijn's nieuwe,lage prijzen!

Hier is weer een serie nieuwe lage prijzen. Alleen AH biedt u zoveel reeël voordeel! Kom ook naar Albert Heijn!

'
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Amandelspeculaas

Cavelli Vermouth

Zoute Pinda's

Knakworst

reuzepak 500 gram

Italiaanse import

LITERfles

reuzezak 500 gram

1BO
Püs/Oud Bruin

vacuumpak % stuks 79
rA

'Prima;1

;;,,

^t/i;|»|»To^;^^

X-

Afwasimddel

-- '^ ' -Melk," püür\$f'pp-vtf jatter;;

"
Choc. Repen

DUBBELE INHOUD

y v

?M „ ^_..^.JHI.^

Sll-i

Cola-drink uter^ 55
Up-drink unan* 55
Havermout soogra. 35
Grote RepenS 8 v»or 1.-

Choc. Pastilles üftssss 69

Jnargarine Zilvervloot pakje UU
Prima Bloem _KiLoPak 67
BlankeTonijn;;S^ : 95

MalsRookvleeSoo grara 69 Ruitenontdooier^s 1!° YÊBSS^SS!SSS^!^
MagerZuurkoolspek^fm 89 Ruitenkrabber ___ 39 Leverpastei yg „^25

Aardbeien _
Rode Bessen.

. blikje U«f

blikje ÖO

ulaOlie plastic flacon 750 gram 1.

TomatenpureeS 3S54
WitteBonen
Spliterwten.

FijneSnijworst, sr 49 Anti-Vries B ^ 2 llr4?5 BruineBonen
Gebr.Gehakt 4 ,98 Zakdoekjes, )5^r 1.- AH-Badzeep 3

kant .en klaar OQ
. 1/1 blik^Du

zware stukken. QQ
>etf(

even verwarmen...

klaar! 1/1 blik 79
pak 500 gram UU

Macaroni 49 Koffie
109WW
Albert Heijn

Maximum kwaliteit * Minimum prijs

!~

DINSDAG 16 NOVEMBER naar de

„Snip en Snap9' Revue
in Theater Carré te Amsterdam,

met

Reisbureau Kerkman
Aanmelden: Kerkman, Kostverlorenstr. 1, tel.3399

Taxi 2600, Grote Krocht 18

(Bespreekt s.v.p. tijdig).

Dinsdag 9 november

naar de ijsrevue
„HOLLXDAY ON ICE", met Sjoukje DHkstra.

BLOEMBOLLEN
voor huis en tuincultuur.

Hyacinthen, paper whites,

narcissen, crokussen in leuke

verpakking, vindt "U bij:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALCTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE! DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten I

Ve.le soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt leder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage 1

Botman brengt U steeds het beste,

Steeds het nieuwste op rookgebied.
U krijgt daarvan een goede indruk
Als U de etalage ziet!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

ZANDVOORTS TAMBOERKORPS
vraagt

Hoornblazers(sters)
(14 jaar en ouder) of meisjes en jongens
die hiervoor opgeleid willen worden.

Inlichtingen: Donderdags van 7 uur af
in de Hannic Schnftscfaool.

Fa. GANSNER[& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Sohelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAyQNETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOÉNSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOE8TELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küppefbusch

e.a.



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken

WASAUTOMATEN

I IfP I I f? Bur£- Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

Premie van-de Maand Club
Spaar PfylC-zegels, want dan kunt uook kiezen. uit

de uitgebreide catalogus, vol met premies van hoge
kwaliteit en met verrassendlage Clubprijs.

PMC Wasautomaten
meer dan 35%
Clubkorting

!

CASTOR Wasautomaten wassen
- zorgvuldig als een huisvrouw -

4 a 4VS kg wasgoed stralend wit en
volkomen veilig in de roestvrij-

stalen wastrommel. Castor pompt
water, voegt wasmiddel toe, doet
de voorwas, hoofdwas en spoelt

tot 5x toe.Haal uitgebreide folder!

Betaling f52.- in PMC-cheques.
de rest contant of in termijnen.

yiiiiiiiiieiiiu MONTUREN SIERLUK EN ELEGANTW AG Slinger
OPTIEK '

STflflLHHREH

HOORTOESTELL.

GROTE KROCHT 20» • TEL : «95 • ZANDVOOBT

De nieuwste gehoor-apparaten.

Queenmatic S
Volautomaat: metautomatische was-
middeltoevoer. Centrifugeert na het

spoelen: wasgoed wordt wringer-

droog. Bestelnummer: A-250. Ver-
gelijkbare winkelwaarde f 1.098.-.

CLUBPRIJS

ƒ668.
Superdry

CLUBPRIJSNóg veelzijdiger dan de Queenmatic. Deze
wasautomaat droogt na centrifugeren met
hete lucht (ca. VA kg per uur). Bestelnummer: fCk££.^
A-275. Vergelijkbare winkelwaarde (1A98.-J vWvi"
Vraag de nieuwe PMC Najaarscatalogus

Albert Heiin

ADVERTENTIETARIEF"
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

ffïftfHf/ÏSt

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 1964 en 1965

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Taunus 17M.
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

TE KOOP: Compl. slaapk.

ameubl. m. lits-jumeaux
en 4 dours kapt. Hyancinr
tenstraat C8, Santpoort.

N AA IMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draöerstr. 12, Tel. 3751

TE KOOP: PAPEGAAI,
grijze roodstaart. Met nieu-
we kooi ƒ 75,-.

Tol. 070 - 83 60 80.

TE KOOP: Mod. haard-
kachel (convector), licht-

grijs, als nieuw, wegens
overcompleet. Piet Lef-
fertssfcraat 42.

tiltUlllllUHIllHIHIIHIIIN



10 jaar 10 jaar 10 jaar

Modehuis S. Piller
Kerkstraat 4 - Telefoon 3397

Wij vieren zaterdag 30 oktober

ons 10-jarig bestaan in Zandvoort!
Wij mogen wel zeggen dat PILLER in Zandvoort een begrip is geworden.

Wij danken onze clientèle voor het vertrouwen in de afgelopen 10 jaar en. willen

voor dit jubileum een stunt maken zoals nooit tevoren. Ons grossiersbedrijf stelt

ons hiertoe in staat, met hulp van onze binnen- en buitenlandse fabrikanten.

Dus tientallen guldens voordeel
Het is ons jubileum, maar (het wordt Uw PRIJZEN-FEEST, want dit -slaat alles

wat wi] in die jaren hebben gedaan. Gaat U nu .recht zitten en leest heel aandachtig

wat wij U bieden:

1 . Een ieder die a.s. zaterdag in onze zaak komt, wel
of niet koopt, krijgt een beeldig stukje SPEELGOED
voor de kinderen

2. BIJ AANKOOP VAN SLECHTS ƒ10,— CADEAU pen beeldig REISMAPJE
met TWEE MOOIE THEEDOEKEN. ,

3. EU AANKOOP VAN ƒ25,— CADEAU een BLOUSE MET L. MOUWEN.

4. BIJ AANKOOP VAN ƒ40,— CADEAU een originele Helanca ^PANTALON.

5. BIJ AANKOOP VAN ƒ50,— CADEAU een NYLON-JACK met capuchon.

Al onze cadeau-artikelen zijn .uit onze eigen voorraad, dus alles prima kwaliteiten;.

U ziet het, geen koffie met gebak, maar prachtige waardevolle cadeaux

En als klap op de vuurpijl
hebben wij een aantal SPOTPRIJS-AANBIEDINGEN, teveel om op te noemen.

EEN VOORBEELD? Zeldzaam mooie SHETLAND PULLOVERS met V-HALS len

RONDE HALS, alle mode-kleuren. Normaal ƒ 27,95, voor deze éne keer slechts ƒ 14,-.

Maar ook voor al onze RECLAME-PRIJZEN krijgt U dus de enormIJ' cadeaux.

Het wordt geweldig en wij zijn de eerste firma in ons land, die op deze buiten-

gewone wijze een jubileum viert.

Daar wij zeer veel belangstelling verwachten, adviseren wij U om zo vroeg mogelijk

te komen. Aan wederverkopers wordt natuurlijk niet verkocht.

Modehuis S. Piller
Kerkstraat 4 - Telefoon 3397

(^.Qróetterie

cttóon .e.Cfcince.

> déér slaagt U!
.'' /

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDEKODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

?*j:
•"

't ire»rc

II

ZÉLF GEDAAN IS ZÉLF VERDIEND!
U kunt heel wat bereiken met goede
materialen, precies de verf die u nodig
hebt en met een doeltreffend advies.

WIJ zijn u graag van dlenstl

Schildersbedrijf

P. J. DANNENBURG
Stationsstraat 7-9 - Zandvoort

Telefoon 2803; b.g.g. 2457

Ook auto-verfspuitbussen

OFFICIEEL PLASTICOLOR-DEALER

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar I

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, JPorcelein,

enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrice,

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telex. 4823

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Prima verzorgde gerechten

tevens

uitzenddiners
RESTAURANT „SPECIAAL"
Dr. Mezgerstraat 48, Tel. 5029

Bü feest of partij,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

bsM
ELKE 2e POT DE GRUYTER

Bovendien deze week:

ELKE 2é GEZINSFLES DE GRUYTER ^

OFFIE t, FRISDRANKENVI I lli l!#»-"'NAAR KEUZE: FRIU, FRIOLA,- TOP, TONIC.

39
^>

"<*«.

GOED
KOPER VOOR SLECHTS

'^--rf
f. * i

^ :>*

.

ELK 3e PAKJE DE GRUYTER ELKE 4e

NAAR KEUZE: SUPER- OF
TAFELMARGARINE '^>

KOPER

UICHIVERrnSSER

GRATIS . i

"?-,** * *, »**

A WIN
IS
IN

Een laatste stortvloed van Kwisprijzen gaat

Nederland overspoelen. Wanc iedereen Kwist

mee. Hoe méér kaarten, hoe méér kansen.

Kansen op prachtige prijzen . . prijzen . .

prijzen! Grijp Uw grote kans in de laatste

Kwis van De Gruyter. De laatste Kwis Uw
grootste Kans!

In De Gruyter's Weekblad voor de Huisvrouv.

vindt U deze week maar liefst 8 Kwlscirkels

tegelijk. Er moeten nog duizenden prachtige

prijzen gewonnen worden. Gratis Kwiskaarten

in 500 De Gruyter-winkels of op aanvraag

„KWIS" - Postbus 760, Haarlem.
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Het dorpscentrum verandert snel

Wanneer TJ zeventig, tachtig jaar
geleden de inwoners van Zandvoort
zou hebben verteld, dat de Kerk-
straat, die er toen uitzag zoals V
op bovenstaande foto ziet, een beeld
dat werd gemaakt door de foto Ba-
kels n.v. er nog eens zou komen uit

te zien, zoals dat heden ten dage het
geval is, dan zou niemand V ge-
loofd hebben. Zandvoorts inwoners
zouden V waarschijnlijk hebben
uitgemaakt voor een idealist en een
fantast. Doch naarmate de jaren vor-
derden, voltrok zich deze verande-
ring en nu kunnen de inwoners van
onze gemeente zich nog maar heel
moeilijk voorstellen, dat de Kerk-
straat er nog niet zo heel lang ge-
leden zó heeft uitgezien. En wat
rondom de eeuwwisseling het geval
was, gaat zich thans weer herhalen,
want het kan niet worden ontkend,
dat Zandvoorts dorpscentrum snel

aan 't veranderen is en over enige
jaren zal men zich de toestand van
nu nog maar nauwelijks herinneren.

Het oude postkantoor wordt afge-
broken, eveneens ihet oude wacht-
lokaal van de voormalige tram met
het daarbij behorende „schapenhok".
Een nieuw modern busstation staat

op het punt, te worden ingebruik
gesteld en de opening van Albert
Heijn's Supermart aan de Grote
Krocht zal op 7 december a.s. ge-

schieden. De Grote Krocht werd ge-
moderniseerd, het antieke kruispunt
aan het eind daarvan wordt thans
veranderd in een ruime en moderne
verkeersrotonde.
Zandvoort-noord onderging en

ondergaat nog steeds een enorme
uitbreiding en ontwikkelt zich tot

een geheel aparte woonwijk. Het
Badhotel en Bouwes Palace werden
zeer belangrijke aanwinsten en ver-
anderden de aanblik van de bad-
plaats op ingrijpende wijze. Aan het
einde van de Zeestraat ontwikkelt
zich een geheel nieuw centrum, het
„Boulevard-centrum", dat bij al de-
ze ontwikkelingen waarschijnlijk

de grootste aandacht zal gaan op-
eisen.

En dan bij dit alles te bedenken
dat het uitbreidingsplan „Zuid" en
de verdere sanering van de dorps-
kern in de nabije toekomst óók wer-
kelijkheid zal gaan worden, dat al-

les geeft stof tot ernstig overdenken
en tot beraden over de vraag, wat
er met de oude dorpskern straks zal

gaan gebeuren en wat er moet wor-
den, gedaan om dit oude, vertrouw-
de dorpsbeeld, met zijn zo geheel
aparte karakteristieke sfeer, die

geliefd is in binnen en buitenland
en een grote bekoring heeft, óók
voor de toekomst te behouden en
te bewaren.
Want inderdaad heeft dit oude

dorpsbeeld zijn eigen karakter. Hier
spreekt nog de historie. Beziet U
het hierbij geplaatste doorkijkje
eens naar de Hervormde kerk. Welk
een rust, welk een aparte schoon-
heid gaat eruit van dit oude ver-

trouwde dorpsbeeld met de - helaas
nog weinig overgebleven oud-Zand-
voortse huisjes. Aan de generatie
van vandaag is do taak, deze oude
dorpssohoonheid te bewaren en zo
nodig te vervolmaken. Daarmee zijn

we niet alleen 'klaar met het stich-

ten van een Zandvoortse oudheid-
kamer, waarvoor reeds vergevor-
derde plannen bestaan, hoezeer de
totstandkoming van een dergelijke

kamer ook valt toe te juichen. Zand-
voorts historie behoort niet alleen

te worden opgeborgen in een plaat-

selijk museum, die moet ook be-
waard blijven door het weinige dat
we er nog in het openbaar van be-
zitten, in hoge ere te houden en het
zo nodig te vervolmaken.
Op welke wijze, dat is nu maar

de grote vraag. Doch als deze zucht
tot behoud aanwezig is, - en daar-
aan twijfel ik niet - dan zal ook
deze vraag kunnen worden opgelost.

De winkeliers in ons dorpscentrum
zijn hierbij wel ten nauwste en
direct betrokken en op Handelsver-
eniging en Hanze rust in deze een
zeer belangrijke taak. Men doet

reeds heel wat, waarbij ik denk aan
de mooie seizoen verlichting, die

zowel door badgast als inwoner
zeer wordt gewaardeerd en van on-
ze winkeliers niet onbelangrijke

offers vraagt. Maar daarmee zijn

we er nog lang niet, want deze fees-

telijke verlichting alleen zal op den
duur niet in staat blijken, de be-
langstelling voor het oude dorps-
centrum gaande te houden.

En dan denk ik eraan, of het thans
- in verband met de snelle veran-
deringen, die zich rondom en in ons
dorpscentrum voltrekken en nog
zullen gaan voltrekken, geen zaak
wordt om vast te stellen, dat dit

dorpscentrum in 't geheel niet meer
past in het huidige tijdsbeeld wat
het verkeer betreft. De nauwe,
bochtige straten lenen zich niet

meer voor het moderne rijverkeer,

dat hier steeds meer in moeilijk-

heden komt en waarmeèT'onze ver-
keerspolitie ook geen raad meer
weet.

Alle maatregelen die men - voor-
al in het seizoen - neemt, door
plaatsing van een compleet bos ver-
bodsborden, zijn tenslotte maar lap-

maatregelen, doch men kan niet

anders en tracht er nog het beste

van te maken. In dit verband zie

ik maar één oplossing, die even af-

doende als radicaal is: Zandvoorts
oude dorpscentrum moet op den
duur flaneer-centrum worden. Daar
moet U nu niet van schrikken, want
de praktijk in andere gemeenten
heeft uitgewezen, dat de winkeliers

in zulke centra daarvan geen enkele
schade ondervonden, integendeel

De Lijnbaan in Rotterdam is daar-
van een der meest sprekende voor-
beelden. In Haarlem is de Grote
Houtstraat op zaterdag voor alle

verkeer afgesloten. De winkeliers in

die straat hebben het nimmer zo
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druk, als jui-t op deze zaterdagen
Vraagt U dat maar eens aan de
voorzitter van onze Handelsvereni-
ging, de heer H. Hildering, die in

deze straat eveneens een winkel
heeft. En wanneer U het publiek
vraagt, hoe deze maatregel bevalt,

dan is men er opgetogen over. Men
is thans reeds verder gegaan en'

heeft een kleine verbindingsstraat
van de Gierstraat naar de Grote
Houtstraat permanent gesloten ver-
klaard voor alle verkeer. Men heeft
de trottoirs laten verzinken en de
straat geplaveid met mozaiek-tegels.
U moet er eens gaan kijken, het
maakt werkelijk een alleraardigste
indruk en de voor kort nog erg nau-
we straat maakt thans een veel
bredere indruk.
En dan kom ik tenslotte weer te-

rug op m'n oude stokpaardje, na-
melijk Kerkstraat en Raadhuisplein
voorlopig bij wüze van proef af te

sluiten voor alle verkeer. De trot-

toirs laten verzinken en een aan-
trekkelijke

|
tegclmozaiek aange-

bracht, welk een mogelijkheden
openen zich dan. Men zou terras-
jes op straat kunnen plaatsen en
aantrekkelijke luifels aanbrengen
met gedeeltelijke straatverkoop. Het
zou een bezienswaardigheid worden
zowel voor badgast als inwoner en
ongetwijfeld als centrum naam gaan
maken. Ik plaats hierbij nog eens
een visie van professor Wijdeveld
op dit gebeuren, die hij enige jaren
geleden ontwierp. Het geeft een
beeld, hoe dan de Kerkstraat zou

'kunnen- worden, «waar] kleine
torentje bij de kerk, waarin een
carillon gedacht werd, desnoods nog
naar de toekomst zou kunnen wor-
den verwezen.
Laat men zich op dit alles eens

ernstig bezinnen. Er zal tenslotte op
korte termijn toch iets moeten gaan
gebeuren. Het „Zandvoort, let op
Uw zaak" is hier ten volle van toe-
passing. Onze gemeente doet veel
aan de verfraaiing en modernise-
ring van ons oude dorpscentrum.
De burgcry mag mijns inziens hier-
bij - in samenwerking met ons ge-
meentebestuur - niet achterblijven,
doch zal moeten meegaan met de
snelle veranderingen, die bezig zijn

zich te voltrekken.

Intussen hadden wij met de heer
I-Ian Visser van toet Bouwbureau
Visser een onderhoud over de mo-
gelijkheden, die deze nieuwe Zand-
voortse winkelbaan, die dertig grote
winkels en elf kleinere paviljoens,
plus een supermart onder de toren-
flat zal faan omvatten, ook de
Zandvoortse winkeliers biedt.

Dit gehele complex hoopt de heer
Visser uiterlijk einde volgend jaar
- in elk geval vóór Sint Nicolaas
1966 geheel gereed te hebben, zo-
dat de huurders op genoemde tijd

kunnen openen.
Wij hopen op de details van deze

nieuwe Zandvoortse winkelbaan in

een onzer volgende nummers nader
terug te komen, doch zouden onze
Zandvoortse winkeliers aanraden,
die hiervoor interesse hebben, zich
nader met het bouwbureau in het
Directiekantoor in verbinding te

stellen. Als een der eerste eisen
wordt daarbij gesteld, dat de win-
kels zowel des zomers als des win-
ters geopend zullen moeten zijn.

Wat beoogt „'t Helm"
met de Culturele jeugdweek?

De voorzitter van de Stichting
„Culturele kring „'t Helm", de heer
J. H. Hanrath, heeft ons in een
uitvoerige uiteenzetting een over-
zicht gegeven van de doelstellingen,

die „'t Helm" beoogt met de ko-
mende „Culturele week voor de
jeugd", die donderdagavond a.s.

door de wethouder van Sociale
'Zaken, Mevrouw C. Stemler-Tjaden
zal worden geopend en zal duren tot

en met woensdag 10 november.

We zijn wegens plaatsgebrek he-
laas niet in staat, dit omvangrijke
overzicht in z'n geheel te publi-
ceren in dit nummer. Hieronder
volgt het eerste deel, dat wij vol-

gende week zullen besluiten met de
zienswijze van „'t Helm" op de pro-
blemen van en voor de heden-
daegse jeugd, waarin van een op-
merkelijk en lovenswaardig enthou-
siasme sprake is en waaruit een
groot vertrouwen spreekt in deze
jeugd. Hieronder volgt het eerste

deel van de uiteenzetting van de
energieke Helm-voorzitter, de heer
Hanrath.
Wij staan aan de vooravond van

de door de Stichting Culturele kring
„'t Helm" voorbereide „Culturele

week voor de jeugd", te houden
van 4 tot en met 10 november a.s.

De plannen hiertoe zijn in de loop

der jaren gerijpt; ruim een jaar

geleden hebben wij als bestuur
daaraan de eerste publiciteit ge-

geven.
Wij starten dit jaar met een cul-

turele week in een bepaalde vorm,
waarbij het er in de eerste plaats

om te doen is, kennis te maken en
te nemen van hetgeen onder de jon-
geren leeft en v at er aan talent m
onze gemeente aanwezig is. Het is

best mogelijk — behalve wat dan
in de loop van hot komende jaar

gaat gebeuren — dat wij volgend
jaar om deze tijd met een anders
— wellicht meer gespecialiseerd —
gerichte jeugdweek zullen komen
opdagen.
In alles zijn niet wij het die iets

in een bepaalde richting willen
dwingen, maar wij als ouderen
willen nu eens werkelijk de jeugd
aan het woord laten. En vanaf 4
november a.s. zal het aan onze
jeugd liggen te bepalen welke kant
wij zullen uitgaan.
Om Le beginnen gaarne een enkel

woord over hetgeen wij beslist niet

willen. Men zou kunnen denken dat
wij een handig plannetje in elkaar
gezet hebben teneinde de jeugd van
de straat te houden en tevens hun
belangstelling voor creatief werk op
te wekken.
De eerste cuturcle week voor de

jeu^d stelt voor een eerste schuch-
tere poging met de jeugd in contact
te komen en te ontdekken wat er
aan talent en belangstelling onder
hen leeft. Do bedoeling is vanaf 4
november a.s. — indien mogelijk —
het initiatief niet langer in eigen
hand te houden maar welbewust te

delen mot de suggesties die ons van
jongeren bereiken. Ook bij de voor-
bereiding van deze culturele week
is een beroep op de jeugd gedaan.
Ons bestuur heeft reeds daarbij van
vele initiatieven van jongeren kun-
nen profiteren.

„'t Helm" verstaat onder „cul-
tuur' alle activiteit van de mens.
In dit geval de jonge mens. Er

wordt maar al te vaak geklaagd
over gebrek aan belangstelling on-
der-de jongeren. Wij willen bevor-
deren dat de jeugd belangstelling

kan krijgen doordat hun visie en
oordeel voor vol wordt aangezien
en zij ook verantwoordelijkheid
moeten dragen. Alle andere wegen
lijken ons lapmiddelen.
En waarom wij nu juist willen

starten met een culturele week voor
de ieugd? ,

Wö zoeken contact met alle jon-
geren. Een ieder zal heus niet ko-
men en ook niet voldoende belang-
stelling hebben. Maar wie belang-
stelling heeft om met eigen werk
aan deze week mee te werken, diens
belangstelling gaat mogelijk ook
verder. Wij willen contacten via

deze "komende week. En zullen

angstvallig trachten de gelegde
contacten te onderhouden en uit te

breiden.
En onze verdere plannen?
Dit nu zal van de jongeren zelf

afhangen. Maar wij hebben wel een
soort van verlanglijstje, dat wij

voorlopig als ons ideaal zien.

Er zou voortdurend een mogelijk-
heid moeten bestaan voor jongeren
met talent en/of grote belangstelling

voor weinig geld lessen te kunnen
volgen in muziek of schilderen,

tekenen, boetseren of anderszins.

De jeufö zou in de gelegenheid
gesteld moeten worden tegen een
uiterst gereduceerd tarief alle cul-

turele manifestaties in de gemeente
en in de provincie te kunnen be-
zoeken.
Er zou een gebouw moeten zijn

waarin de jeugd zich zelf met cul-
turele problemen kan bezig houden.
Ik bedoel een eigen huis, dal men
liefst zelf zou moeten meehelpen
bouwen, dat men meehelpt inrich-

ten en waarover en waarvoor men
volledig de verantwoordelijkheid
gaat dragen.
De jeugd zou moeten worden be-

trokken bij vele taken van het
openbare leven, met dien verstande
dat zij verantwoordelijkheid krijgen
te dragen.
Er zouden ouderen moeten wor-

den gevonden, die ten allen tijde

bereid zijn tot een gesprek met de
jeugd. Die tevens bereid zijn ook
vertrouwelijk met jongeren over
hun problemen te spreken.

Ik zou hier wellicht nog heel wat
aan kunnen toevoegen. Maar ik
laat het hierbij, waarbij ik bewust
de vraag openlaat, waar de geld-
middelen vandaan moeten komen
om deze idealen te verwezenlijken.
Ik meen dat men dit t.z.t. niet alleen
van Rijk of Gemeente zal mogen
vragen, maar dat zij in onze ge-
meente die zich tot de geestelijke
elite rekenen, hieraan zouden kun-
nen bijdragen. Zij zijn het immers,
die het immense belang van een
andere benadering van onze jeugd
zullen kunnen inzien.
Het laatste woord voor de ope-

ning van deze eerste culturele week
in onze gemeente zou alleen dit
aan onze jongeren zijn:
Doe mee, nu, maar vooral ook

later! Kom met voorstellen, plannen
en suggesties. Ons bestuur staat te
wachten op jullie! Welkom is een
ieder zonder uitzondering!

J. H. HANRATH,
„Voorzitter „'t Helm".

(Volgende week slot)).

In memoriam C. Slcgers

Het tragische, onverwachte ver-
scheiden van een van Zandvoorts al-

gemeen geachte en geliefde burgers
de heer C. Slegers, die in de nacht
van vrijdag op zaterdag in de Ma-
riaslichting op 79 jarige leeftijd

overleed, heeft, zoals dat volkomen
te begrijpen is, alom in onze ge-
meente grote ontroering gewekt.

Men kan zeggen: „79 jaar is een
prachtige leeftijd", viaar als do dood
komt aankloppen, dan willen we
die klop niet horen, ongeacht wel-
ke leeftijd en dat geldt zeker voor
mensen als de heer Slcgers was, die

we nog zo gaarne in ons midden
haddon gehouden en die wc maar
héél moeilijk kunnen missen. Maar
de dood is onverbiddelijk en gena-
deloos en daarom moot Zandvoort
ook ditmaal weer in dit ernstige

verlies berusten.
Ik dacht, toen ik tot mijn ontstel-

tenis zijn overlijden vernam aan de
woorden van Zandvoorts burge-
meester, toen hem in de laaste raad-
vergadering bij de huldiging van
zijn 50 jarig raadslidmaatschap een
tapijt als geschenk werd overhan-
digd en Mr. van Fenema bij deze

aanbieding de hoop uitsprak, dat de
jubilaris nog vele voetstappen hier-

op zou mogen zetten. Hoe weinige
zijn het er helaas geweest.

Ik dacht aan een aannemer, die

ik eens sprak en mij zei: „De heer

Slegers is dom, hij denkt altijd eerst

aan anderen en dan pas aan zich-

zelf, daarom zal 'hij nooit een rijk

man worden". Dca uitspraak ty-

peerde de thans overledene ten

voeten uit, maar om eerst aan an-
deren te denken en dan pas aan je-

zelf, daarvoor moet je wel een héél

r.jl'e ziele-adel bezitten en deze

geestelijke rijkdom is met geen ma-
teriële rijkdom te vergelijken.

Zijn leven was een leven van die-

nen en an zelfopoffering. Hij stelde

zijn leven in dienst der gemeen-
schap, op velerlei gebied. Op het

gebied van de kerk, die hem boven
alles lief was, bijna een halve eeuw
was hij lid en jarenlang leider van
het B..K. Kerkkoor. Hij verkreeg
daarvoor de Pauselijke onderschei-

ding „Pro eclesia et pontifice" toen

hij zijn 40 jarig jubileum vierde.

Op het gebied van het behartigen

der gemeentebelangen. Vijftig jaar

raadslid, waarvan 18 jaar wethou-
der van Publieke werken, mag een

unicum genoemd worden in ons

land. Eveneens bij zijn veertig jarig

jubileum benoemde onze Koningin
hem daarvoor tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau.

Op het gebied van de sport. Vrij-

wel van kind af aan was .hij geïn-

teresseerd bij „Zandvoortmeeuwen"
Aanvankelijk als actief voetballer,

later als bestuurslid, daarna voor-

zitter en om zijn grote verdiensten

voor deze vereniging werd hij be-

noemd tot erevoorzitter. En tot nog
maar voor heel kort geleden stond

hij de vereniging altijd bij met zijn

gedegen en waardevolle, adviezen

fcij moeilijke kwesties en mede ge-

let op zijn grote ervaring op dit ge-

bied werd er nog altijd met zijn

zienswijze terdege rekening gehou-

den. Op Maatschappelijk gebied was
hij een ware vechter voor de be-

langen van de Zandvoortse Midden-
stand. De Roo'-ns Katholieke Mid-
denstandsvereniaing „De Hanze"
vond jarenlang in hem een b !

iron-

der actief lid en later een waarde-
vol voorzitter, zodat hij ook hier lot

ere voorzitter werd benoemd.

En hoeveel nevenfuncties vervul-

de de heer Slogers nog naast de

hoofdfuncties, die ik U reeds noem-
de, waardoor hij naast zijn drukke
aannciïicrswerkzaamhcden vrijwel

geen uur voor zichzelf over had.

Maar toch had ondanks deze drukke
werkzaamheden daaronder zijn ge-

zin niet het minst te li.lden, omdat
hij méér dan anderen wist, dat een

harmonisch ge^in de basis betekent

voor een gezonde maatschappij.

Om zijn stipto rechtvaardigheid,

groie eerlijkheid en innemende
vriendelijkheid, die hem tol een

werkelijk Christenmens stempelden

was hij vooral bij zijn personeel

bijzonder geliefd. Enkelen van hen
bleven vele jaren achtereen bij hem
in dienst.

Het is een genot, zó over een al-

gemeen achtenswaardig man te mo-
gen s hrijven. Men vergeet er haast

bij, dat hij niet meer in ons midden
is en ï ooit meer zal zijn. Het „van

de doden niets dan goeds" is ten

opzichte van de thans ontslapene

zeker geon gezegde zonder inhoud.

Toch heeft hijzelf altijd tijdens

zijn leven dit alles als iets gewoons
aangemerkt. „Ik verricht slechts de

taken, die God mij opdraagt en ik

doe niets meer dan mijn plicht als

mens „dat waren bij al do eenvoud,

die hem kenmerkte, zijn meest ge-

liefde uitdrukkingen.
Dat hij naar het lichaam niet meer
bij ons is, maar naar de geest altijd

in onze herinnering zal blijven

voortleven, is bij dit alles evenmin
een holle frase.

De naam C. Slegers zal altijd een
begrip blijven in onze gemeente als

een oxeptioncel voorbeeld van on-
zelfzuchtigheid en menslievendheid.
God had deze mens wel bijzonder
begenadigd en begiftigd met vele

talenten, die hij op eminente wijze
gebruikte.
Moge dit alles zijn echtgenote en

kindoren sterken bij dit zeer zware
verlies en moge het besef dat God

hun man en vader stelde tot een
lichtend voorbeeld voor allen, een
lichtstraal zijn in de donkerheid, die
hen thans omringt. K.

Tevreden
U vindt het misschien wat vreemd
wanneer ik i.eg dat ik over het door
ons eerste elftal zondag j.1. in Aals-
meer bereikte resultaat helemaal
niet ontevreden ben, ook al duikel-
den we daardoor weer van de vijfde
naar de derde plaats onderaan de
ranglijst. Het werd een 1-1 gelijk
spel en er moest zwaar voor wor-
den gewerkt, om dit resultaat te be-
houden, vooral na de rust, toen
onze defensie geen ogenblik wan-
kelde om de fel opgezette aanval-
len van do gastheren om de volle
winst te behalen, herhaalde malen
af te slaan. Dat gaf vertrouwen en
moed voor de toekomst, speciaal ten
opzichte van onze verdediging, die
in de tv/code helft vóór rust nog
wel eens wat steken liet vallen.
Jammer vras het, dat de door Arend
Stobbelaar in de vijftiende minuut
gemaakte voorsprong niet kon wor-
den behouden doordat de voortref-
felijk in vorm zijnde doelman Vlug
twee minuten voor het rustsignaal
kansloos door van Munster werd
gepasseerd.

Maar daar bleef het dan ook bij

en we konden na do rust genieten
van voortreffelijk verdedigen door
de onzen en fraai opgezette aanval-
len van de gastheren. Tot scoren
kwam het echter niet moer. Maar
v/e varen tevreden over het ver-
toonde spelbecld, zij het ook, dat
aan de voorhoede nog wel wat ge-
dokterd zal moeten worden. K.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Bevolkingsonderzoek t.b.c.

Het bevolkingsonderzoek op tuber-
culose in de gemeente Zandvoort
zal binnenkort aanvangen. Iedereen
weet dat de tuberculose niet meer
zo onbarmhartig onder de Neder-
landse bevolking woekert als vroe-
ger het geval was. Iedereen weet
dat het aantal sanatoriumbedden
veel minder groot is dan vijftien

jaar geleden.
Iedereen weet ook dat de behan-

deling van longtuberculose met
medicamenten en door middel van
operatief ingrijpen, na de tweede
wereldoorlog resultaten heeft afge-
worpen, waarover men voordien
niet durfde dromen. Maar niet

iedereen weet, dat de teruggang van
het jaarlijks aantal ziektegevallen
niet meer zo groot is als enige jaren
geleden, zó zelfs, dat er nagenoeg
een stilstand in de teruggang is

gekomen.
Waarom is de longtuberculose nog

niet een ziekte geworden die we on-
der de knie hebben? Omdat er da-
gelijks nog de mogelijkheid bestaat

dat iemand met tuberkelbacteriën

besmet wordt, veelal door een
schijnbaar gezond persoon. De
tuberculose is en blijft een slui-

pende ziekte die alleen door inten-

sieve opsporing kan worden be-
zworen.

Indien gij aan de oproep tot

schermbeeldfotografie welke U één
dezer dagen bereikt, gevolg geeft,

dan werkt gij mee aan deze opspo-

ring. Doet gij het niet, om welke
redenen ook, dan werkt gij deze

opsporing tegen en dan is het mo-
gelijk, dat ge niet alleen een gevaar
voor uzelf, maar ook voor anderen
betekent. Het is daarom uw sociale

plicht U te onderwerpen aan het

bevolkingsonderzoek.
Degenen die een oproep hebben

ontvangen en niet behoeven deel te

nemen, b.v. omdat zij kort geleden

reeds elders zijn doorgelicht, wor-
den beleefd verzocht de oproep-

kaart terug te zenden naar het

raadhuis (afdeling Alg. Zaken).

Men gelieve op voormelde kaart

de reden van het niet-verschijnen

te vermelden.

„gltmtrofi" ^abeerne
<2>e fniis&amer ban HanbUoort)

t&^U

Hlnlitm Ijoekje in fjtl restaurant

„Mobtos Ixm&we?
EEN BEGRIP GEWORDEN!

Waardoor?

Onder andere door Saté's,

Hamburgers, Goulash-Fondue

en nieuwste specialiteit:

OMMELETTE CARACAS
en onze heerlijke

WEEKEND-MENU's ad ƒ4,75

Dagelijks van 16 tot 02 uur,
's zaterdags en 's zondags

gehele dag geopend.

Reserveringen: 2524.

CADEAU t

U heeft nu de grootste keuze
uit de nieuwe collectie jum-
pers en vesten.

ALS EXTRA RECLAME
geven we in de week van
29 oktober tot 6 november
bij aankoop van jumper, vest
of 500 gr. wol, een paar naad-
loze NYLONS CADEAU!!

De Wolbaai
Haltestraat 12a Telef. 2099

EE2.S33



GESLAAGDE NOOKDZEERALLY
De Noordzeorally, georganiseerd

door de Motor- Autoclub Zandvoort
(MAC) dio zondag j.1. gehouden
werd en waarvan de opbrengst dit-

maal bestemd was voor de afdeling
Zandvoort van het Nederlandse Ro-
de Kruis, slaagde bijzonder goed.
Niot minder dan 341 deelnemers
verschenen aan de start vóór de
tribune op hot circuit, voor het af-

leggen van het parcours, dat over
goede wegen door de prachtige na-
tuur in de omgeving van Zandvoort
voerde.
De voorzitter van de MAC reikte

tijdens een gezellige bijeenkomst in

het Badhotel de vele fraaie prijzen
uit. De drie hoofdprijzen (bekers)
werden gewonnen door de heer F.

Vlas Zandvoort, met DAP, (Haar-
lems Dagblad-beker), de heer Al-
derden Haarlem kreeg de Shell-
beker en de heer P. Filmer uit

Haarlem won do K.N.M.V.-beker.
11 rnerken-prijzen, 15 prijzen in de
A-klasse en 41 in de C-klasse kre-
gen eveneens een eigenaar. De MAC
verdient zeker een woord van hulde
en dank voor het belangrijke werk
dat zij hiermede verrichtte voor een
bij allen bijzonder sympatiek doel.

Zandvoorts middenstand bijeen

AFGESLOTEN WEGEN
De hoofdinspecteur van politie

Korpschef, maakt het volgende be-
kend.
In verband met de bestratings-

werkzaamheden op het kruispunt
Hogeweg-Grote Krocht, zal met in-

gang van maandag 1 november '65,

tot nader order de Hogeweg voor
alle verkeer zijn afgesloten.

Het verkeer dat, rijdende over de
Hogeweg, de gemeente wenst te ver-
laten, zal door middel van ver-
keersaanwijzigingen geleid worden
via Oranjestraat en Grote Krocht.
Het binnenkomende verkeer zal

ook via de Grote Krocht worden
geleid. De bestratingswerkzaam-
heden zijn in zoverre gevor-
derd dat de Brederodestraat voor
het verkeer in de richting Dr. CA.
Gerkestraat weer is vrijgegeven.

BURGERLIJKE STAND
Geboren (buiten de gemeente):
Werner P. J. M., z. van R. Coen-
raad en C. M. C. Brugman.

Ondertrouwd:
K. R. Oorver en H. Zeelenberg.

Gehuwd:
H. Ellenkamp en Th. Voorn.
P. Th. Prins en L. D. Koning.

Overleden: Klaas J. H. Stammis, 56
jaar, gehuwd met J. Kaan.

Overleden (buiten de -gemeente):
Johannes D. Landman, 71 jaar,

gehuwd met J. C. Dumoulin.

OPBRENGST ACTIE DIERENDAG
De in Zandvoort gehouden actie

door de Vereniging tot het welzijn
der dieren, die ter gelegenheid van
Dierendag op 2 oktober j.1. werd ge-
organiseerd, heeft totaal een netto
bedrag opgeleverd van f 1.341,43.

GEEN SPREEKUUR
De wethouder van Sociale en Cul-

turele Zaken, Mevrouw C. Stemler-
Tjaden, is verhinderd op dinsdag 2

november het wekelijkse spreekuur
te houden.

HANZE-NIEUWS
Na de drukte van de zomer gaan

we ons weer extra verdiepen in onze
plaatselijke gebeurtenissen. Uw be-
stuur heeft er al weer aardig wal
vergaderingen en besprekingen op
zitten en zij nodigt de leden uit

voor de eerste ledenvergadering van
dit seizoen op 4 november a.s.

Het bestuur hoopt dat alle leden
aanwezig zullen zijn op deze ver-
gadering, want er zullen punten be-
handeld worden, die voor de mid-
denstand van Zandvoort van groot
belang zijn, zoals bijv. een voorbe-
spreking 5-daagse werkweek, waar
wij later in een gecombineerde ver-
gadering op terug zullen komen, be-
spreking Sint Nicolaas actie, par-
keerproblemen in Zandvoort enz.

Het Hanze bestuur verwacht U dan
ook allen op 4 november a.s.

GEGUND
Voor een bedrag van ƒ 14.199,

—

heeft htt Gemeentebestuur van
Zandvoort gegund aan de firma G.
van Duijn & Zonen n.v. te Katwijk
aan Zee het leggen van de riolering

met de daarbij behorende grond-
werkzaamheden ten behoeve van de
aanleg van een nieuw deel van de
Celsiusstraat in Zandvoort-noord.

VROUWEN IN DE V.V.D.
Dinsdag j.1. had de maandelijkse

bijeenkomst plaats van de Zand-
voortse afdeling van de organisatie

„Vrouwen in de V.V.D.". Onderwerp
van discussie was o.a.: „De vrouw
met een gezin, alleen in de huis-
houding of (gedeeltelijk) arbeid bui-
tenshuis". Over enige facetten hier-

van word levendig gediscussieerd.
De volgende bijeenkomst is dinsdag
30 november a.s. te 2 uur 's middags
weer te:i huize van de fam. Wels,
Dr. C. A. Gerkestraat 78.

Bionchïletfen
Hqestdrank in tflbletvorm.95ct

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: G. Verhagen, Anthonie
Fokkerlaan 31, Haarlem, telefoon
(02500) 63070.

APOTHEKEN
Van zaterdag 30 oktober t.m. vrij-

dag 5 november avond- nacht- en
zondagsdienst de Zandvoortse apo-
theek, Haltestraat 8, telefoon 3185.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om 6.30 uur.

In restaurant „Zomerlust" hield
de Zandvoortse Handelsvereniging
woensdagavond haar eerste verga-
dering in het winterseizoen onder
leiding van de voorzitter, de heer H.
Hildering.

Deze herdacht allereerst de over-
leden ere-voorzitter van de R.K.
Middenstandsvereniging ,De Hanze',
de heer C. Slegers. Hij memoreerde
onder meer dat deze altijd geijverd

had voor een hechte band tussen
Handelsvereniging en Hanze en
noemde zijn overlijden een groot
verlies voor Zandvoort, inzonder-
heid voor de Zandvoortse Midden-
stand. De vergadering nam daarna
staande enige ogenblikken stilte in

acht ter herdenking van de over-
ledene.

1965 een goed seizoen

Overgaande tot zijn overzicht over
seizoen 1965 noemde spreker dit een
nat en grillig seizoen, dat deson-
danks zeker geen ongunstige resul-

taten bracht. Er werd goed verdiend
met als top maand augustus. De
uniforme centrum-verlichting, die

een unicum betekende in de Hol-
landse Noordzee-badplaatsen, vol-

deed uitstekend en getracht zal wor-
den, tot nog grotere uitbreiding te

komen. Spreker hoopte, dat op den
duur alle winkeliers in Zandvoort
aan deze verlichting actief zouden
gaan meewerken, want zij blijkt

zeer attractief te zijn voor de bad-
gasten en er zijn nog altijd teveel

winkeliers, die zich afzijdig houden.
Hulde bracht spreker aan de Dienst
van Publieke werken die met wei-
nig personeel toch nog kans zag, al-

thans het centrum van het dorp el-

ke dag opnieuw schoon te houden.
Op 18 november a.s. zal er een ver-
gadering worden gehouden van de
Zandvoortse Middenstandscentrale
met als hoofdpunten op de agenda
„De verkeerssituatie in en om Zand-
voort speciaal tijdens de zomer-
maanden" en behandeling van het
vraagstuk van de nieuwe arbeids-
voorwaarden voor het winkelperso-
neel". Getracht wordt, voor de be-
handeling van dit laatste punt een
expert aan te trekken.

Persoonlijk meende spreker, dat
rustig winkelen in Zandvoort urgen-
te noodzaak wordt en auto's zijns

inziens daarom uit het centrum
moeten worden geweerd in het be-
lang van gast en winkelier.

Opmerkelijk was het voorts, dat
in tegenstelling tot het vorige sei-

zoen geen enkele klacht binnen-
kwam of in de dagbladen gepubli-

ceerd werd over opgeschroefde prij-

zen of over Zandvoort als „duurte-
eiland". De geboden ontspanning en
amusement noemde speker op de
grens van hot minimale. Het slechte

weer was daar mede de oorzaak
van. De heer Hildering bepleitte in

deze meer samenwerking tussen
stichting „Touring Zandvoort", de
Handelsvereniging en de Hanze,
omdat drie nu eenmaal méér kun-
nen dan één.

Uitvoerig besprak de heer Hildering
het nieuwe winkelcentrum, de
„Zandvoortse winkelbaan", dat aan
de kop van de Zeestraat thans in

aanbouw is. Eind 1966 zullen deze
winkels gereed zijn. Er is reeds veel

belangstelling voor en spreker raad-
de de aanwezigen aan, hierover eens
nadere inlichtingen te gaan inwin-
nen. Spreker meende, dat Zandvoort
staat of valt met goede toevoerwc-
gen en hij sprak daarbij de hoop uit

dat het Gemeentebestuur hier voor
„wijze uil" zou kunnen fungeren.

St. Nicolaas en Kerstactie

Spreker deelde mede, dat de beide
jeugdverenigingen van Handelsver-
eniging en Hanze besloten hadden,
een fusie aan te gaan en thans één
vereniging vormen. Volgens spreker

gaf de jeugd hier het voorbeeld aan
de ouderen. Deze jeugdvereniging
wil nu in de aanstaande winter-
maanden wat vertier gaan brengen
in Zandvoort en de Verlichtingscom-
missie had daarom besloten, de sei-

zoenverlichting voorlopig nog te la-

ten hangen en in de Sint Nicolaas
en Kerstweek te laten branden.
De voorzitter van de jeugdvereni-

ging, de heer W. Kok gaf hierna een
overzicht van hetgeen men van plan
is. Er zullen twee acties komen met
St. Nicolaas en Kerstmis. Het zal

een „zegeltjes-actie" zijn met ver-
schillende attracties en in de St. Ni-
colaastijd acht maal een trekking
van fraaie prijzen, die voor het

eerst zal plaats hebben op woensdag
na de intocht, daarna de daarop
volgende woensdag en tenslotte nog
zes maal elke avond in de St. Nico-
laas week.
Een speciale actiecourant zal wor-

den uitgegeven door het initiatief-

comité en verder zijn er nog veel

plannen, die nog nader moeten wor-
den uitgewerkt.
Tijdens de loop der besprekingen,

die nog al uiteenliepen wat het or-

ganiseren van deze actie betreft,

bleek, dat er ook een controverse
was ontstaan tussen het St. Nicolaas
Intocht Comité en het Initiatief-co-

mité van het jeugdbestuur. De Han-
delsvereniging kwam hierdoor in

oen moeilijk parket, want er kon nu
nog geen beslissing worden genomen
over de toekenning van de jaarlijk-

se f 150,— aan het Intocht Comité,
omdat men zich tenslotte, wanneer
geen oplossing zou worden bereikt,

achter de jeugdvereniging zou moe-
ten stellen. Nadat de directeur van
het Badhotel, de heer J. J. Pas in

een vrij uitvoerig betoog had ver-
klaard, dat de algemene strekking
van een Sint Nicolaasactie véél
meer op het kind dan op de oude-
ren gericht diende te zijn, meende
deze dat er nog wel een oplossing
kan gevonden worden in deze on-
verkwikkelijke kwestie. Samen met
de voorzitter zal deze nu trachten,
deze oplossing op bevredigende wij-
ze te verkrijgen. De voorzitter gaf
tenslotte toe, dat de aangekondigde
acties niet ideaal genoemd konden
worden, doch zij zijn slechts een
verheugende start van enthousiaste
jongeren en daarom sprak hij de
hoop uit, dat iedere winkelier eraan
zal meedoen, omdat dan de moge-

lijkheid tot verdere uitbouw in de
toekomst groter wordt.

Moeilijkheden btf
verplichte middagsluiting

Na de pauze stelde de voorzitter
de verplichte middagsluiting aan de
orde. Ook hier bleken de problemen
niet gering. Spreker deelde mede,
dat de Supermarten van Albert
Heijn en Dirk van den Broek in

Zandvoort bü het Gemeentebestuur
reeds een aanvrage hadden inge-
diend, om inplaats van dinsdagmid-
dag, maandagmorgen te mogen slui-

ten. Mejuffrouw B. Roozen, ad-
junct-secretaresse van de Haarlem-
se Kamer van Koophandel gaf, des-
gevraagd een uitvoerig en duidelijk
overzicht, van hetgeen dit voor de
Zandvoortse winkeliers betekenen
kan. Ook zette zij uiteen, wat men
hieraan 'kan doen, hetzij opzeggen
van de bestaande verordening en
gaan sluiten op vrijwillige basis, of

een nieuwe verordening gaan ma-
ken op grond van hetgeen de meer-
derheid wil, of de bestaande veror-
dening handhaven. Teneinde te we-
ten te komen, wat er in deze, - na
het bekend worden van de onder-
nomen stappen door de Zandvoortse
Supermarten - door de winkeliers
wordt geprefereerd, zal de Kamer
in Zandvoort een enquête gaan hou-
den onder de levensmiddelenbedrij -

ven, met name de slagers, kruide-
niers en groente en fruithandelaren.
Daarna zal opnieuw dit vraagstuk
tijdens een bijeenkomst worden be-
zien. De heer J. Kroon deed vervol-
gens verslag over de door de Zand-
voortse Middenstandscentrale on-
langs gehouden enquête onder alle

Zandvoortse winkeliers op een tijd-

stip, toen nog niets bekend was over
het voornemen van de beide Super-
marten. Het ging erom, te weten te

komen hoe men dacht over een ver-
plaatsing van de verplichte middag-
sluiting van dinsdagmiddag naar
maandagmiddag. Er kwamen 130
formulieren binnen. 72 winkeliers
spraken zich hierop uit voor de
maandagmiddag en 48 wilden de
dinsdagmiddag handhaven.
Op een vraag van de voorzitter,

of de vergadering zich aansloot bij

de landelijke regeling inzake de ope-
ning der winkels in de Sint Nicolaas
en Kerstweek tot des avonds 9 uur,

of dat men 10 uur prefereerde, zoals

dat vroeger enige jaren het geval
was, bleek de overgrote meerder-
heid de landelijke regeling van 9

uur te verkiezen.
Feestavond

De heer F. J. E. van Houten deel-

de namens de congres-commissie
mede, dat de feestavond 1965 zal

worden gehouden op donderdag 11

november in het Badhotel. Het
wordt een Weense avond met een
keur van top artisten.

Toegangswegen
Naar aanleiding van het hierover

besprokene in de Zandvoortse Ge-
meenteraad beklemtoonde de voor-
zitter nog eens, dat Zandvoort wei-
nig gebaat was bij een mooie brede
Randweg, hoe nuttig ook op zich-

zelf. Wat Zandvoort zijns inziens

nodig had, waren goede, brede (ver-

brede) minstens vierbaanswegen op-
dat Zandvoort op den duur niet ge-
ïsoleerd zal komen te liggen omdat
het op drukke dagen door de smalle
aan en afvoerwegen praktisch niet

te bereiken en te verlaten is. Het
leek spreker goed, dat de Zand-
voortse Middenstand in deze een
duidelijk en klaar geluid liet horen.

Wy verlieten de vergadering om-
streeks half twaalf toen de hoofd-
schotel der agenda, was afgewerkt
en men aan de rondvraag toe was.
Reeds direct bleek, dat verschillende
aanwezigen nog heel wat op de le-

ver hadden en het zag ernaar uit,

dat de kwesties „Acties" en „slui-

ting" opnieuw een punt van bespre-
king zouden gaan vormen. K-

BEVORDERINGEN BIJ P.W.

Met ingang van 1 januari a.s. zul-

len bij de Gemeentelijke Dienst van
Publieke werken te Zandvoort de
navolgende ambtenaren worden be-
vorderd: A. Paap tot commies A;
P. G. Rutte tot hoofdcommies en
Corn. Koper tot adjunctcommies.

SIMULTAAN SCHAKEN
Nu van hot schaakscizoen alweer

enige maanden verlopen zijn en de
spelers er,weer goed in komen, wil
de Z.S.C, de gebruikelijke schaak-
avond op donderdag voor lx onder-
breken om zijn spelers en ook an-
dere schaakliefhebbers in Zandvoort
de gelegenheid te geven hun krach-
ten te meten in een grote simul-
taan-wedstrijd met de internationale

schaakmeester T.D. van Scheltinga.

Het is een grote eer voor Z.S.C, dat
deze bekende schaakmeester zich

bereid heeft verklaard, ondanks
zijn drukke werkzaamheden, één
avond alle Zandvoortse schakers
van zijn spel te doen genieten.
Dit evenement zal plaats hebben

op donderdag 18 november om 8 u',

in het Gemeenschapshuis. De opzet
is, om naast eigen spelers, ook niet-

leden van Z.S.C, in de gelegenheid
te stellen eens 'kennis te maken
met dit speciaal soort wedstrijd-
schaak. Kosten zijn aan deze deel-
neming niet verbonden en Z.S.C,

rekent op een overweldigende be-
langstelling. Mocht eventueel het
aantal liefhebbers voor dhr. Van
Scheltinga alleen te groot zijn, dan
heeft onze welbekende schaak-
redakteur, A.C. v.d. Tak van V.H.S.
Haarlem, zich bereid verklaard ook
een groep liefhebbers voor zijn

rekening te nemen.
In verband met het tijdig reser-

veren van het wedstrijd-materiaal
is het wel gewenst dat eventuele
deelnemers zich zo spoedig mogelijk
opgeven, hetgeen kan plaatsvin'den
bij de onderstaande adressen of bij

de Beheerder van het Gemeen-
schapshuis, dhr. Th. van Veen.
F. de Jong, Thorbeckestr. 12, telef

2920; P. v. Keule, Hogeweg 21, tel.

4711; J. Eldering, Haarlemmerstr.26,
tel. 2241. De Inschrijving wordt ge-
sloten 17 november 18 uur. ,

TWEEDE LUSTRUM
Deze maand herdenkt het textiel-

bedrijf van de heer S. Piller aan de
Kerkstraat no. 4, zijn tienjarig be-
staan in Zandvoort. Sinds de ope-
ning van de zaak genoot dit bedrijf
reeds direct veel belangstelling en
dat is tot aan deze dag altijd zo
gebleven. Bovendien bleek de heer
Piller een actief middenstander, die
zich nimmer onttrok aan acties, die
op welk gebied dan ook door de
georganseerde Middenstand werden
opgenet. Hij zag het belang van een
georganiseerde Middenstand vooral
in Zandvoort terdege in en werd
daardoor een steeds van belangstel-
ling blijk gevend lid van de Zand-
voortse Handels Vereniging,
De fraaie zaak in onze gemeente

is niet de enige, die de heer Piller
heeft. Ook in Amsterdam en Den
Haag heeft hij bloeiende textiel-
winkols en bovendien nog een gros-
siersbedrijf en een confectiefabriek
in Amsterdam. Hij is dus op dit

gebied dus maar niet „de eerste de
beste". Zijn 10-jarig bestaan in

Zandvoort werd voor hem aanlei-
ding tot het opzetten van een grote
feestreklame, waarvoor wij gaarne
venvijzen naar de in dit nummer
voorkomende advertentie en wij wen-
sen hem en zijn echtgenote voor de
toekomst van harte veel succes.

GA EENS EEN AVOND MEE
NAAR DE Z.O.V.
Wij nemen de vrijheid om het

publiek in Zandvoorts iets te ver-
tellen over onze a.s. uitvoeringen
in het Minerva Theater in Heem-
stede. Daar wordt op woensdag 10

en donderdag 11 november a.s. op-
gevoerd de prachtige operette
„Het land van de glimlach". Dit is

een juweeltje van een operette met
de schitterende en bekende melo-
dieën van Franz Léhar. En al zeg-
gen wij het zelf de solisten zijn stuk
voor stuit prima in zang en spel,

prachtige solo-zang en duetten van
Sophie Endsra met Chris Overweg
en Martha Koper met Wim Gude.
Henk Bol heeft dit keer een rol,

waarin hij zijn komisch talent hele-
maal kan uitleven. Dit alles met
koor en ballet, plus de muzikale
omlijsting van het Haarlemse Ope-
rette Orkest, belooft U een fijne

avond. Het wordt U erg gemakke-
lijk gemaakt. Met autobussen wordt
U voor het theater afgezet en ook
na afloop netjes teruggebracht.
Dit kost ons een macht geld,

maar wij rekenen op twee uitver-
kochte uitvoeringen en dan redden
wij het financieel wel, als U Zand-
voorts publiek, aanwezig bent.
U zult er geen spijt van hebben!

Zandv. Operette Vereniging.

GEEN KOOKCURSUS
De Commissie voor Huishoudelijke

en Gezinsvoorlichting te Zandvoort
deelt mede, dat in verband met
voorbereidingen voor de komende
aardgasvoorziening in Zandvoort,
waarvoor het lokaal benodigd is,

van 31 oktober a.s. af niet meer kan
worden beschikt over het lokaaltje
van het Gemeente Gasbedrijf aan
de Tolweg no. 10. Hierdoor kan de
in dit lokaaltje aangekondigde kook-
cursus niet doorgaan.

zan:idvoortse schaakclub
De uitslagen van de zesde ronde

voor do clubcompetitie waren:
Sloof-C-lasbergen 1-0, Vos-Linde-

man Va-1/2 , Luykx-Gerritsma >/»-i/2

Hogen-Esch-v.d. Brom >/2-'/2 , van
Elk-de Jong i/a-1/2, Slijkerman-El-
dering 1-0, v. Keule-Kroon 0-1, Bo-
hoslawec-Kolkman 0-1, Nefkens-
Ottenbros 1-0. De heren Sloof, Glas-
bergen, Lindeman, Vos, Luykx,
Geiritsr.ia, Nielsen, Termes, Hogen-
Eseh en v.d. Biom bezetten nu res-
pectievelijk de eerste tien plaatsen.

„OP HOOP VAN ZEGEN"
De Zandvoortse toneelvereniging

„Op hoop van Zegen" deelt met de
zes Haarlemse verenigingen, waar-
mede de door een dagblad uitge-
schreven - toneelwedstrijd tussen
amateurtoneelgezelschappen uit
Amsterdam, Hilversum en Haarlem,
werd gewonnen, de eerste prijs van
ƒ 700,— omdat ,Op hoop van Zegen'
in deze Haarlemse toneel-combina-
tie niet onbelangrijk was toetrokken.
Het door de vereniging zelfstan-

dig opgevoerde fragment uit het
blijspel „Ik zeg toch zeker niks"
werd in het rapport van de jury
„verdienstelijk" genoemd, met een
speciale vrmelding van waardering
voor de vertolking van de hoofdrol
door mevr. J. Bisenberger-Krom-
hout. Wij feliciteren „Op hoop van
Zegen" van harte met dit mooie
suces.

NED. CHR. VROUWENBOND
De afdeling Zandvoort van de

Nederlandse Christen Vrouwenbond
belegt een bijeenkomst heden vrij-
dagavond 29 oktober in het Her-
vormde jeugdhuis. Dokter A. J. van
Leusen, arts te Velsen zal daar
spreken over het onderwerp: „Ou-
der worden en gelukkig zijn".

K. J. C. „NOORD"
De stand in oktober is:

1. Mevr. Stuy 14693
2. Mevr. Luiten 14555
3. E. Paap 14553
4. W. Bakkenhoven 14151

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 10 uur: Ds. P. J. O. de
Bruijne, Voorber. H. Avondmaal
7 uur: Ds. J. A. van Arkel, Haarlem
7.30 uur: Huis in de duinen:
Ds. P. J. O. de Bruijne

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru
Bediening van de H. Doop.

19 uur: Geen dienst
Kapel Woodbrookers, Bentveld
10.C5 uur: Ds. W. H. Buijs
Jeugdkapcl in het jeugdhuis:
10.30 i ur: mej. A. Brokmeier

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30' uur: Ds. A. J. v.

Biemen, Ned. Herv. Bentveld

Donderdag 4 november 14.30 uur:
Vrouwenmiddag

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30

(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
Avondmis. In de week 7, 7.45 en 9 u.

Bijkerk Linnaeusstraat. H.H. Mis-
sen op zondag 8.30 en 11 uur.

In de week 8 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. n.m. 3 uur samenkomst
in „Pniël", Zuiderstraat 3.

Spreker de heer J. W. van Zeijl

Slagerij Vreeburg
Haltestraat 54 Telefoon 2451

A.S. MAANDAG 1 NOVEMBER

de gehele dag

GESLOTEN

K.J.C. ZANDVOORT
K.J.C. Zandvoort speelde woens-

dag j.1. de vierde ronde voor het
clubkampioenschap. De stand luidt:

1. C. Bluijs; 2. G. Pook 3. W. Mo-
lenaar; 4. A. Weber.

„THE ZANDVOORT BOÏS"
Uitslagen zaterdag 23 oktober:
EDO d - TZB a ads. 3-4

Uitslagen zondag 24 oktober:
SVIJ - TZB 1-2

Nieuw Vennep 2 - TZB 2 2-2
Onze Gezellen 5-- TZB 3 2-0
Heemstede 5 - TZB 5 0-3
TZB 6 - Geelwit 6 5-1

TZB 7 - Alliance 4 1-7

TZB a - DSK a jun. 5-2
TZB b - Zandvm. e jun. 3-4

Programma zaterdag 30 oktober:
107."Söhoten c - TZB b adsp 15 u.

156. Sp.dam.a - TZB a pup. 15 u.
Programma zondag 31 oktober:
17. TZB - Sp. vogels 14.30 u.
52. TZB 2 - Heemstede 2 12 u.

94. Geel V/it 4 - TZB 3 12 u.

100. TZB 4 - TYBB 8 12 u.

130. RCII 10 - TZB 7 12 u.

BEGRAFENIS
RAADSLH) C. SLEGERS
In de Rooms Katholieke Parochie-

kerk „St. Agatha" had woensdag-
morgen j.1. de plechtige uitvaart-

dienst plaats van de heer C. Slegers,

die zaterdag j.1. op 79-jarige leeftijd

overleed en gedurende een halve
eeuw raadslid in Zandvoort was,
waarvan 16 jaar wethouder. De be-
langstelling, die er voor deze
dienst bestond bewees wel, hoezeer
de overledene in brede kring ge-

zien en geliefd was. Uit alle lagen
van de bevolking en van alle ge-
zindten was men opgekomen, .om
de laatste eer te bewijzen.
Pastoor A. Cloophas, die de dienst

leidde, sprak ter inleiding van het
Gregoriaanse Requiem, dat voor
deze dienst gezongen werd, enkele
woorden ter nagedachtenis en
schetste de overledene als een per-
soon, die allen dierbaar was en
wiens verscheiden met grote droef-
heid werd vernomen en van wie
het afscheid nemen zwaar valt.

Burgemeester Mr. H. M. van Fe-
nema — zo juist van een korte
vakantie teruggekeerd — was hü
hoge uitzondering — toegestaan een
afscheidswoord, te spreken namens
het Gemeentebestuur.
Na het beëindigen van het Re-

quiem en vóór het stoffelijk over-
schot de kerk werd uitgedragen,
kreeg deze hiertoe de gelegenheid.
De burgemeester achtte het een

bijzondere eer en een bijzonder
voorrecht in deze gewijde ruimte
iets te mogen zeggen. Spr. merkte
op, dat aan een arbeidzaam leven
een einde kwam, een einde, dat de
Christenmens, onverschillig van
welke kerk, gelukkig mag zien als

een nieuw begin. „De heer Slegers",

zei spreker, „was als een steen, die

men werpt in een rustige vijver.

Deze verspreidt steeds grotere krin-
gen en zo verging het de over-
ledene ook, die in steeds breder
kring geëerd en geliefd werd. Hij

was een steun voor gezin, voor
kerk en maatschappij en het is yoor
allen, inzonderheid voor familie en
gemeentebestuur wel heel moeilijk,

dit verlies te aanvaarden". Kracht
en steun wenste do burgemeester
echtgenote en kinderen toe om erin

te berusten.
Bijna zestig jaar was de over-

ledene in de bouw in Zandvoort
weikzaam. Menig gebouw in de
badplaats werd door hem ontwor-
pen en gebouwd. Zijn belangstelling

gold altijd Zandvoort. Vijftig jaar

vervulde hij het raadslidmaatschap.
Hij was beminnelijk en waarheids-
lievend, doch hij vocht als hij

meende, dat er onrecht geschiedde.
Een sociaal voelend mens met een
warm hart voor de minder toedeel-

den. Vandaar wellicht dat ook het
reklasseringswerk hem zo~ aantrok,
waarvan hij voorzitter van de plaat-

selijke afdeling was. Bij dit alles

was de heer Slegers een zéér gelovig
man. Hij diende zijn kerk vele jaren
ontving een Pauselijke en een Ko-
ninklijke onderscheiding en de zil-

veren legpenning van de gemeente
voor bijzondere verdiensten. „Wij
zullen hem missen, maar nooit ver-
geten", eindigde spreker.
Op het Rooms Katholieke kerkhof

achter de kerk werd daarna het
stoffelijk overschot in het familie-

graf bijgezet. . K.

NED. VER. v. HUISVROUWEN
Afd. Zandvoort
Voor de Ned. Ver. v. Huisvrouwen
afd. Zandvoort, zal op dinsdag 2
november a.s. • m 14.30 uur, in het
Gemeenschapshuis, Schoolplein 1, de
„eMKa-Show" worden gehouden,
bij velen reeds welbekend. Op deze
Show worden door 3 mannequins
getoond foundations, lingerie, schoe-
nen, waarbij tevens een praatje over
de verzorging van de vrouw, zoals
make-up, haarverzorging, etc.

Tevens worden er japonnen ge-
toond, gemaakt van wollen en ka-
toenen stoffen, alsmede regen- en
avondkleding. In de pauze verkoop
van de- door de Ilandwerkclub' ge-
maakte handwerken.

Dankbetuiging.

De overweldigende belangstelling
die wij mochten ondervinden bij de
herdenking van ons zestig jarig
huwelijk, maakt het ons onmogelijk,— hoe gaarne wij dit ook zouden
willen doen — allen persoonlijk
dank te zegeen.

Mogen wij daarom langs deze weg
aan allen die in welke vorm dan ook
van hun belangstelling en ' mede-
leven blijk gaven, hiervoor onze-
hartelijke en welgemeende dank
betuigen. Zij allen hebben daardoor-
deze dagen tot een onvergetelijke
periode in ons leven gemaakt.

J. Kerkman.
J. Kerkman-Sehaap.

Zandvoort, 29 oktober 1965.
Hulsmanstraat 20.

Mededeling.

De heer en mevrouw M. Castien
delen U mede, gezien de houding
van de a.s. bruidegom, dat het hu-
welijk van hun dochter Anneke met
do heer Henk ten Broeke, geen
doorgang vindt.

Fam. Castien.

Bekendmaking.
Het kantoor van de Rijksbelasting-
dienst, gevestigd Schoolplein 1,

wordt per 1 november opgeheven
en verplaatst naar Haarlem, Linna-
euslaan 2, 2de afdeling.

t
Het bestuur van de R.K.
Middenstandsver. „De Hanze"
geeft met leedwezen kennis
van het' overlijden van onze
ere-voorzitter

CORNELIS SLEGERS
Drager van van het gouden

ere-kruis
„Pro Eclesia et Pontifice",

Ridder in de orde van
Oranje Nassau,

Raadslid en Oud-Wethouder
van Zandvoort.

Zijn waardevolle adviezen en
bezielende werkkracht tijdens
zijn jarenlange voorzitter-
schap van „De Hanze", zullen
wij steeds in dankbaarheid
gedenken.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, onze lieve Man "en
Vader, Behuwd- en Groot-
vader

de heer

ROBERT LOOS
in de leeftijd van 71 jaar.

Zandvoort:
A. Loos-Bannik
Jb. Loos _ _„

Haarlem: " £L

R. Loos
J. Loos-Spiers

Zandvoort: "-

G. Loos
en verloofde

Monnikendam:
J. Wilhelm-Loos
J. Wilhelm
en kleinkinderen.

Zandvoort, 26 oktober 1965.
Gasthuisple'n 8.

De teraardebestelling heeft
hodenmiddag plaats gehad op
de Algemene Begraafplaats te

Zandvoort.

Commissie voor Huishoudelijke en
Gezinsvoorlichting

Vanaf 31 oktober kan de com-
missie niet meer beschikken
over de zaal van het Gemeente
Gasbedrijf, Tolweg 10.

Daardoor kan de

kookcursus niet

doorgaan

VOOR BABY'S HUI DJE

Btf feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2251

MEISJE GEVRAAGD voor de boek-
handel. Van Pelegem, Kerkstr. 28.

GEVRAAGD: KOSTHUIS of slaap-
kamer voor buitenl. werknemer.
Holl. sprekend. Wim Kok, Diaconie-
huisstraat 24, telef. 3874.

HOTEL 80UWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand oktober
zaterdag- en zondagavond

8 uur:

Het gevierde orkest

T ^The Bouncers
o.l.v. Koos van der Heeft

In ons internationale cabaret-
en variété-programma o.a.:

Marconlclc
Goochelaar

Les Wallens
Aorobaten

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma



Na Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij: @Unkz£ Café-Restaurant
RAADHUISPLEIN 1

TELEFOON 28 20

Geopend 10-6
Zondag 10-8

's Maandags gesloten.

Parfumerie Hildering
wijst U op een nieuwe succesvolle weg in de huidverzorging :

Il^ê** //7 electronischefetttM huiddiagnose
Femia ontwikkelde, na vele jaren onderzoeken, het electronische
huidtest-apparaat welke via metingen een juiste huiddiagnose
mogelijk maakt. ___ ^ ^_^ _ _

Het Femia ECT-apparaat meet van de huid:

Bloedsomloop

Vochtigheidsgraad

iZuurgraad (PH)

Celreactieën

Huidgevoeligheid
(huiddikte)

Op woensdag 10,

donderdag 11 en

vrijdag 12 nov.

komen dit appa-

raat en de Femia
schoonheidsspe-

cialiste bij

Kerkstraat 23

PARFUMERIE

Telefoon 2107

voor 'het geven van gratis Femia consulten met bijbehorende gra-
tis monsters. (Dus geen verkoop van monsters tegen een zg. voor-
delige prijs). Reserveer tijdig voor deze zeer interessante de-

monstratie, (duur circa 10 minuten).

Pantoffels

Gevoerde laarzen

%f'
GROTE KROCHT

By feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

ZANDVOORTSE BRANDWEER
VIERDE EEN GEZELLIG FEEST
Op leuke en geanimeerde 'w^jze

heeft de personeelsvereniging van
de Zandvoortse Vrijwillige Brand-
weer vrijdagavond j.1. in restaurant
„Zomerlust" haar tienjarig bestaan
gevierd.

Onder de talrijke aanwezigen be-
vonden zich vele autoriteiten. Wij
zagen onder andere Zandvoorts bur-
gemeester, wethouder A. Kerkman,
de korpschef van' politie, de Direc-
teur van de Dienst van Publieke
Werken, de heer Beenhakker na-
mens de brandweer-inspectie en
voorts leden van de brandweer-cir-
cuitploeg uit Haarlem, vrijwel allen
vergezeld van hun echtgenoten.
Voorts was de Zandvoortse Vrijwil-
lige Brandweer zo goed als geheel
aanwezig.
De feestavond werd geopend door

do voorzitter van de personeelsver-
eniging, de heer J. van der Kruk,
die eraan herinnerde dat precies

tien jaar geleden de Brandweer-
personeelsvereniging werd opge-
richt, ter versterking van de band
onder de manschappen. Het bleek
al aanstonds, dat hier in een grote
behoefte- werd voorzien en dat is

tot heden toe steeds zo gebleven.
De commandant van de Zand-

voortse brandweer, de heer J. Zeep-
vat verwelkomde daarna nogmaals
allen en in 't bijzonder de vele auto-
riteiten. Spreker bleek de mening
toegedaan, dat Nederland op het ge-
bied van do brandweer-voorziening
nog meermalen tot de onderontwik-
kelde gebieden blijkt te behoren. Bij

vele korpsen leven nog heel veel
wensen. In Zandvoort heerst een
prettige en goede sfeer onder de
manschappon. „Moge dit altijd zo
blijven" eindigde spreker „en moge
men spoedig over een eigen home
beschikken in een eigen brandweer-
kazerne".

Nadat de burgemeester erop had
gewezen, dat de brandweer in Zand-
voort zeer populair is en deze per-
soneelsvereniging haar bestaansrecht
ten volle heeft bewezen, drong hij

aan op het werven van donateurs
en bracht hulde aan de initiatief-

nemers van deze 2de lustrum-vie-
rin£, de heren K. Paap en J. van der
Kruk. Mr. van Fenema ging hierna
over tot het uitreiken van de diplo-
ma's die onlangs door enkele leden
werden behaald. Tot brandwacht
2de klasse werden daarbij bevorderd
de heren K. Loos, R. van der Mij e,

J. C. Termaat, J. M. Tcrol, J. Weber
en tot brandwacht 1ste klasse de
heer J. H. Hoogstraten.
De avond werd verder -gevuld -met-

een optreden van het cabaret „Lab-
berdor-das", dat de aanwezigen nog
al leek te amuseren, waarna een
gezellig bal met het uitstekende
orkest „The Heart breakers" onder
leiding van Bert Schelling deze leu-
ke avond besloot.

'N TRACTATIE IS ONS

KRENTENBROOD!
Heerlijk Verse Appelcarre's 5 st. ƒ 1,25

250 gram Ruim gesorteerde banketkook ƒ 1,40

ONS MELKBROOD BLIJFT DAGEN VERS

Brood- en Banketbakkerij

A. v.d. Mije & Zonen
Schoolplein 4 - Telefoon 2467

Veel liefs en goed schaken komt uit Moskou.
U behoeft niet met Intertourist naar Rusland
te gaan voor oom fijn partijtje schaak!

Dat kunt U ook elke donderdagavond mee-
maken in hot Gemeenschapshuis, bij de

Zanclvoortsche Schaakclub

150,- GULDEN
INRUILWAARDE GEVEN WIJ
BIJ AANKOOP VAN EEN

59 CM. GROOTBEELD

WERELDMERK „GRAETZ"

In fraaie notenhouten kast

voor alle zenders van nu en later.

KATALOGUSPRIJS

AF OUDE T.V.

898,-

150,-

U BETAALT SLECHTS #4ö|"

Contant of ƒ 10,— per week.

DISCOTARIA
Thorbeckeptraat 15 - Telef. 3378

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wü rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald I

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENRLEÏN 18

Bakkerij Seysener
Haltestraat 23 - Telefoon 2159

DEZE WEEK ALS

Bijzondere reklame:
VIER APPEL1 RONDO'S / 1,20

200 GRAM CHOCOLAADJES f 0,98

250 GRAM ALLERHANDE ƒ 1,25

250 GRAM BOIER ALLERHANDE . . . . / 1,75

Hebt U onze Roomboter spcculaasbrokken
al eens geproefd?

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal.
Uitslagen zondag 24 oktober:
Dames: Zandv.m. - Samen Een 0-4
Heren: Zandv.m. 1 - Concordia 6-6

Zandv.m. 2 - Full Speed 5-4

Dames jun.: I.E.V. - Zandv.m. 3-7
Zandv.m. 2 - Rapiditas 5-7

Meisjes: Zandv.m. 1 - IJmond 2 9-1

De Blinkert - Zandv.m. 3 10-0

Jongens: Zandv.m. - Concordia 10-5

Programma zondag 31 oktober:
Heren: Tonido - Zandv.m. 14 u.

Concordia 2 - Zandv. 2 10.45 u.

Dames: H.B.C. - Zandvoortm. 14 u.

Dames jun.: Z.M. 1 - Conc. 14.40 u.

Zandv.m. 2 - F.Speed 13.45 u.

Meisjes: Z.M. 1 - Concordia 12.30 u.

D.S.O. - Zandv.m. 3 14 u.

Rapiditas 2-- Zandv.m. 4 12 u.

Jongens: De Blinkert - Z.M. 12 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afdeling Handbal
Voordat de zaalhandbal-competi-

tie begint, houdt do afd. Handbal
van Zandvoortmceuwen ook dit

jaar weer haar traditionele kien-
avond op zaterdag 13 november a.s.

Ook voor do jeucd zullen omstreeks
St. Nicolaas enkele festiviteiten ge-
houden worden.
De zaalhandbal competitie zal

deze winter weer plaats vinden in

Heemskerk en de deelname is weer
groter dan vorig jaar. Bij enkele
ploegen echter kunnen ter comple-
tering nog enkele spelers opgeno-
men worden (m.n. jongens asp. en
heren junioren). Zij die hiervoor be-
langstelling hebben dienen zich te

vervoegen Brederodestraat 30, tele-

foon 4973. Het is te wensen dat bin-
nen, korte tijd ook in Zandvoort een
Sporthal gereed komt, zodat in elk

geval de thuiswedstrijden- in eigen
omgeving gespeeld kunnen worden
en er minder gereisd behoeft te

worden om te kunnen meedoen aan
de zaalhandbal. In elk geval wen-
sen wij de Zandvoortse Handballers
veel sucses in het verre Heemskerk.

LEDENVERGADERING
ZANDVOORTMEEUWEN
De Zandvoortse sportvereniging

„Zanüvoortmeeuwen" zal op maan-
dag' 8 'november in hotel Keur aan
de Zeestraat een algemene leden-
vergadering houden.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 23 oktober:
P.V.W.A. - Zandvoortm. 6-2

Zandv.m. 2 - Jong Hercules 2 3-3

Zandv.m. 3 - Renova 4-7

Adspiranten:
Zandvoortm. a - Schoten a 4-2

Zandvoortm. b - Schoten b 0-0

Zandvoortm. c - Concordia e 4-1

D.I.O. b - Zandvoortm. d 0-9

R.C.H, e - Zandvoortm. e 7-1

Zandvoortm. f - Renova d 5-4

Zandvoortm. g - Halfweg c 3-6

Pupllien'/*
Halfweg a - Zandvoortm. a 0-4

Zandvoortm. d - R.C.H, d 1-2

Uitslagen zondag 24 oktober:
Aalsmeer - Zandvoortm. 1-1

Zandvoortm. 2 - R.K.A.F.C. 2 3-2

Zandvoortm. 3 - Velsen 2 0-5

Ripperda 5 - Zandvoortm. 4 0-2

Zandvoortm. 5 - Heemstede 2 2-1

Spaarnevogels 2 - Zandv.m. 6 2-4

Schoten 8 - Zandvoortm. 7 0-10

Bloemendaal 9 - Zandv.m. 8 3-7

Zandvoortm. 10 - Heemstede 6 3-1

Terrasvogels 6 - Zandv.m. 11 5-2

Zandvoortm. 12 - E.D.O. 12 5-2

Junioren:
Zandvoortm. a - HoIIandia a 2-5

N.A.S. b - Zandvoortm. c 1-3

Zandv.m. d - O. Gezellen d 2-4

T.Z.B. b - Zandvoortm' e 3-4

Programma zaterdag 30 oktober:
Zandvoortm. - D.V.S.'33 14.30 u.

10. Zandv.m. 2 - Kinheim 4 15.15 u.

17. S.M.S. 2 - Zandv.m. 3 15.15 u.

Adspiranten:
44. D.C.O. a - Zandv.m. a 15.15 u.

72. Zandv.m. b - S.I.Z.O. a 15.15 u.

86. E.D.O. e - Zandv.m. c 15.15 u.

92. Zandv. d - Sp.vogels a 15.15 u.

104. H.B.C. f - Zandv.m. e 15.15 u.

114. Zandv.m. f - Kenn.land d 14 u
121. Hfd.Boys b - Zandv.m. g 15 u
135. O.Gezellen i - Zandv. h 15.15 u.

Pupillen:
157. v.Nispen a - Zandv.m. b 15 u.

168. Zandv.m. c - Kenn.land b 14 u.

169. Zandv.m. d - D.S.K. b 14.30 u.

Programma zondag 31 oktober:
Zandvoortm. - N.F.C. 14.30 u.

- Zandv.m. 2 - Kon.H.F.C. 2 12 u.
7. 'St.vogels 3 - Zandv.m. 3 9.45 u.

27. Zandv.m. 4 - H.F.C. 5 9.45 u.

51. H.B.C. 5 - Zandv.m. 5 12 u.

99. Zandv.m. 7 - D.I.O. 5 9.45 u.

116. Sp.vogels 4 - Zandv.m. 9 9.45 u.

120. R.C.H. 9 - Zandv.m. 10 9.45 u.

134. Zandv.m. 12 - E.D.O. 11 9.45 u.

Junioren:
Zandvoortm.

158. Vl.Vogels a -

- Beverwijk 12 u.

Zandv.m. d 9.45 u.

Stichting Culturele Kring «'t Helm»

Cultyrele week
voor de jeugd
van donderdag 4 t.m. woensdag 10 nov. 1965

in het GEMEENSCHAPSHUIS.

PROGRAMMA: _
Opening: donderdag 4 november 1965 te 20 uur, door mevrouw

C. Stemler-Tjaden, wethouder van culturele zaken.
Toegang uitsluitend voor genodigden.

Tentoonstelling van door de jeujjd vervaardigde tekeningen,
schilderijen en andere handvaardigheid, alsmede foto's.

Deze tentoonstelling is van 5 t.m. 9 november dagelijks ge-
opend van 20 tot 22 uur en bovendien op zaterdag en zon-
dag van 14.30-17 u. Toegang vrij.

Muziekavond, vocaal en instrumentaal, vrijdag 5 november te
20 uur. Optreden van ruim 30 jongeren. Toegang vrij.

Voordrachtavond, dinsdag 9 november, te 20 uur.
Voordracht, declamatie etc. door jongeren.

Sluiting en prijsuitreiking door burgemeester Mr. H. M. van
Fenema, woensdag 10 november 1965, 20 -uur.

Bezoekt deze avonden!
Neemt kennis van de artistieke prestaties van de Zandvoortse jeugd!

Autobedrijven RINKO
Oranjestraat 2-12 - Tel. 2424

Ford

Consul
]

Corsair

Het Engelse

raspaardje

( FORD )

DAMES, DOET NIET ALLEEN UW VOORDEEL MET ONZE
AANTREKKELIJKE PRIJZEN, MAAR OOK MET ONZE AAN-
TREKKELIJKE GELEGENHEID TOT PARKEREN, DAT BIJ

ONS GEEN MOEILIJKHEDEN BIEDT!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

Vlees-reklame
500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. ƒ2,75

750 GRAM RUNDERLAPPEN v.a ƒ 3,75

750 GRAM RIBLAPPEN f 5,25

500 GRAM ROSBIEF v.a ƒ 4,50

150 gram Ham ƒ 0,98 150 gram gebr. Gehakt / 0,68

150 gram Pekelvlees ƒ 0,98 250 gram gek. Worst ƒ 0,95

150 gram Gel. Lever ƒ 0,98 250 gram Leverworst ƒ 0,95

Wij leveren TJ gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Sportschool
Wim Buehel
Gevestigd in de K. Doormanschool
Privé: Lorentzstraat 240 - Tel. 39G5

Erkend, bevoegd en verantwoord
onderwijs in JUDO voor kleuters,

jongens, meisjes, clubs voor dames
en heren.

DAMESGYMNASTIEK.
KLEUTERGYMNASTIEK.

J1U-JITSU - KARATE - BOKSEN
SPORT- en KEEP-FIT MASSAGE.
DAMES OCHTEND GYMNASTIEK
Club dinsdagmorgen 10 uur in het
Gemeenschapshuis.

Aanmeldingen dagelijks.

U vindt ]

altijd iets bijzonders
b« >

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 34G9

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

\^wpjuum ml.

meenvlees en betaarminder

VRIJDAG EN ZATERDAGPracht reklame

250 GR. BIEFSTUK 2,49

500 GR. ROSBIEF 4,25

500 GR. LENDE 4,50
750 GR. doorr. RUNDLAPP. 3,98

100 gr. Ham - 100 gr. gek. Ontbijtspek 0,99

Gebr. BURGER Haltestraat 3

Woensdag:

500 gr. Heerlijk Gehakt ƒ 1,50

100 gr. Gek. Worst .... ƒ0,39

100 gr. Parisien ƒ0,49

Groot en klein vinden

VANDERWERFPs
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

EIGEN HAARD,



"Friesche Vlag" stelt alle ge-

bruiksters van "Goudband"
koffiemelk in de gelegenheid

14-karaats gouden Zwitserse

horloges aan te schaffen voor
prijzen, die vèr beneden de
vergelijkbare winkelwaarde
liggen! Een voorbeeld?.. Een
17-steens gouden herenhor-
loge, merk PROSPERA, voor
f 110.-, (vergelijkbare winkel-

waarde f 210.-), plus "Goud-
band" waardepunten

!

Kies uit deze vier horloges

:

De horloges, waaruit u kunt kiezen zijn precisie-uurwcrken, vervaar-

digd door de wereldvermaarde meesters van de Zwitserse uurwerk-
industrie. Dit zijn ze:

- Herenhorloge, 14-karaats goud, (zie afbeelding), vergelijkbare

. winkelwaarde f210.-, uw prijs f 110.-.

Hetzelfde horloge, mèt datum, vergelijkbare winkelwaarde f 220.-,

uw prijs f120.-.
- Dameshorloge, 14-karaats goud, (zie afbeelding), vergelijkbare

winkelwaarde f 160.-, uw prijs f 80.-. /
- Hetzelfde horloge met fraai geslepen saffierglas, vergelijkbare

winkelwaarde f 175.-, uw prijs f90.-.

Kwaliteitsgegevens.

• Gemonteerd in 14-karaats gouden kast • 17-steens • Voorzien

van 1NCABLOC • Onbreekbare veer • 1 jaar schriftelijke garantie.

• Daarna volledige, vakkundige service verzekerd.

Vraag spaarkaart aan uw koffiemelkleverancier.

Deze kaart ligt al op u te wachten. U kunt er de -waardepunten, die

u op de etiketten van de „Goudband" koffiemelk vindt, opplakken.
Op de 1/4 literfles vindt u een halve punt, op de 1/2 literfles één punt
en op de 1/1 literfles anderhalve punt. Reeds voor 60 hele waarde-
punten kunt u profiteren van deze unieke aanbieding.

FRIESCHE VLAG GOUDBAND
de meest gebruikte koffiemelk in Nederland
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Langs de vloedlijn

U weet dat Uw kind „groot"

wordt als het ophoudt te vra-

gen waar het vandaan komt
en niet wil vertellen waar het

naar loe gaat.

Tragisch
Onze jeugdige plaatsgenoot, de

19 jarige P. Heintjes, wonende in de
Piet Leffertsstraat, is vrijdagmor-
gen op tragische wijze om het leven
gekomen.

Tijdens werkzaamheden op een 16

'meter hoge steiger aan de Dolomiet-
bunker op het Hoogoventerrein in

Velsen, waar hij werkzaam was bij

de Eerste Nederlandse Stalen Stei-

gerbouw Holland n.v., is hij door tot

nu toe onbekende oorzaak van 16

meter hoogte naar beneden gevallen

Hrj
(
(kwam met z'n hoofd terecht op

een zioh onder de steiger bevinden-
de rail. In het Rode Kruisziekenhuis

te Beverwijk, waarheen hij werd
vervoerd, is hij later overleden.

Een wel zeer tragisch ongeval, aan
een jonge invoner van onze ge-

meente, waarvan diens ouders zulke
goede verwachtingen hadden, over-

komen en dat in brede kring veel

deernis verwekte. Het „waarom?"
al ligt het ons op de lippen, kan hier

maar beter niet worden geuit. In

diepe verslagenheid over dit onver-
wachte hevige verlies blijven zijn

nabestaanden achter en het is wel
héél, heel moeilijk, erin te berusten.

Een lege plaats is gekomen in het

leven van zijn familie, een leven,

dat soms zo wreed en onbegrijpelijk

kan zijn. Moge God hen troosten,

waar menselijke troost te kort
schiet.

Steeds beter
Het is opmerkelijk, dat naarmate

er correcties in ons eerste elftal wor-
den aangebracht, het algemeen
spelbeeld een opgaande lijn ver-
toont Dat bleek ook j.1. zondag
weef overduidelijk, in de thuiswed-
strijd tegen N.F.C. Het werd een
strijdlustige en felle, - wellicht af

en toe wat al te felle strijd om de

„ overwinningen de;wacht te slepen.

Die felheid kostte ons twee" vervan-
gers, eerst geraakte Nrjkamp gebles-

seerd, daarna Sluyter, die werden
vevangen door Bluys en Keur. Deze
verandering bleek geen verzwak-
king, want direct na rust zaten de
onzen er weer „boven op". Het
duurde echter tot een kwartier voor
het eindsignaal vóór - na een spel

met steeds wisselende kansen Arend
Stobbélaar een ingooi van de bij-

zonder op dreef zijnde Koper kon
benutten, om de doelman te passe-

ren. Het was 1-0 voor ons en de
vreugde was zowel op het veld als

langs de lijnen heel groot, ook al

was de voorsprong nog benauwd en
zetten de gasten alles op alles om
gelijk te komen. Eenmaal gelukte

dat bijna, doch de bal verdween in

het zij-net en overgelukkig kon het

veld worden verlaten toen wij, na
het klinken van het eindsignaal de
volle winst mochten boeken. Een
prettige wedstrijd, met een bevre-
digend resultaat, een wedstrijd, die

hoop geeft voor de toekomst en ons
- laat ons hopen voor goed - uit de
onderste gelederen op de ranglijst

deed verdwijnen en ons in de mid-
denmoot deed belanden op de ze-

vende plaats.

Een moeilijke opgave
Met de in voorbereiding zijnde

uitvoeringen van Franz Léhar's
operette „Das Land des Lachelns"
op woensdag 10 en donderdag 11 no-
vember in het Minerva theater in

Heemstede heeft de Zandvoortse
operette vereniging zich wel voor
een zeer moeilijke opgave geplaatst.

Wij twijfelen er echter niet het
minst aan, of men zal deze opgave
tot een succesvol gebeuren weten te

maken.
Persoonlijk acht ik deze keuze een

der allermoeilijkste, maar ook al-

lermooiste die men nemen kon. Op

.WÜRF-PRAET"

WULLTJM r.ü. WUBFF:

„Qaen de jonkies in Zanvert

cultureel worde?"

Wat beoogt „'t Helm»
met de Culturele jeugdweek. (slot)

Wij laten hieronder volgen enige
bespiegelingen van de voorzitter van
de stichting „Culturele Kring
't Helm", de heer J. H. Hanrath,
rondom de culturele jeugdweek, die

t.m. a.s. woensdag 10 november in

het Gemeenschapshuis gehouden
wordt.

Laat ik nu verder wat filosoferen

over hetgeen er bij het bestuur van
't Helm hier en daar leeft. Dit
kan - weliswaar in kort bestek -

de achtergronden belichten van on-
ze interesse voor de jeugd. Sommige
overwegingen leven in ons gehele
bestuur, andere zijn die van enkelen
of van mij persoonlijk.
Wij leven in een wereld waarin

van het grootste belang is dat zij

die de capaciteiten en het doorzet-
tingsvermogen bezitten via goede
scholen tot en met universitair on-
derwijs tot topposities komen. De
maatschappij heeft afgestudeerden
broodnodig. Daar staat tegenover
dat deze geslaagden van de univer-
siteit - gemiddeld op een leeftijd

van 25 a 26 jaar - direkt.aan de slag
kunnen tegen veelal goede aanvang-
salarissen. Dit is een goed functio-

nerend en in zioh zelf sluitend sy-
steem. Kort gezegd: aan de ontwik-
keling en promotie van de „homo
sapiens" wordt alles gedaan.

Vele van deze jonge mensen heb-
ben dan ook vaak een harde tijd

van concessieloos studeren achter de
rug, waarin er soms niet voldoende
tijd over was voor wat men ont-
spanning pleegt te noemen. En af-
gestudeerd betreedt men dan onmid-
delijk de arena van de betaalde
„job". De Romeinen kenden echter
ook de term van „homo ludens", fei-

telijk de spelende mens. En • nu
vraag ik me af, of deze kwaliteit
van de mens niet wel eens wat erg
in het gedrang komt. ,Homo ludens'
kan men gewichtig vertalen -in de
mens: die zich met culturele dingen
bezig houdt. Hier kan men het con-
flict bespeuren tussen de mens als

lid van onze maatschappij en de
mens als individu. Kort gezegd, ik

vrees wel eens dat het individu -in

de mens wat tekort gaat komen.
En hiermee staat of valt de waar-
digheid van de vrije mens. Wat ik

dus opmerk is dat de harmonie tus-
sen de mens als individu en de
mens a'ls lid van de maatschappij
wat is verstoord. Is hier iets aan te

doen?

In het begin van deze eeuw heeft
men soortgelijke ideeën gehad. De
voorvechters van de algemene
lichaamsbeoefening meenden ook
dat de „homo ludens" ver te zoeken
was. Zij constateerden terecht dat
de mens ook een lichaam heeft dat
hij kan trainen en sterker maken. In
het begin vond men dit wat over-
dreven, terwijl hedentendage men-
sen van inzicht tot de indruk komen
dat zelfs thans de jonge mensen te

weinig aan lichaamsbeweging doen.
Een gevolg -van deze ontwikkeling

is vermoedelijk dat de andere zijde

van de „homo ludens", de - laat ik

maar zeggen - artistieke ontwikke-
ling van de jonge mens achter
raakt. Ik besef wel dat van de zijde

van de scholen heel wat wordt ge-
daan om de artistieke belangstel-
ling bij jongeren wakker te schud-
den en gaande te houden maar in

feite zijn dit bijvakken op school,

en later op de hogeschool of uni-
versiteit wordt er geheel niets aan
gedaan.

Onder „homo ludens" kan men
verstaan de mens die zich met lief-

de wijdt aan iets waarvoor hij ge-
talenteerd is, maar waarvoor de

operette-gebied neemt dit zangspel,
dat door zijn vele fijne en melodieu-
ze melodieën tot de meesterwerken
behoort, een zeer vooraanstaande
plaats in. Er zijn slechts weinig
amateurverenigingen, die een op-
voering ervan aandurven. Dat onze
Zandvoortse Operettevereniging er

rijp voor wordt geacht door nie-
mand minder dan Wiesje Bouw-
meester, die de regie voert, stemt
tot trots en voldoening. Het is een
hoge eisen stellend werk. Het aan-
deel van het koor is betrekkelijk
gering, doch des te zwaarder is de
taak voor de solisten. Het in China
spelend gegeven is gehuld in een
sprookjesachtige sfeer en vergt in-

drukwekkende decors.
Reeds vele jaren heb ik ernaar

verlangd, dat onze operettevereni-,
ging dit prachtige werk eens op haar
programma zou plaatsen. Men'
durfde het toen echter nog niet aan
omdat het zo bijzonder veel te'

overwinnen moeilijkheden biedt.

Thans is het zover en dat men deze
moeilijkheden zal weten te over-
winnen, daaraan twijfel ik niet het
minst.
Een opwekking, vooral deze op-

voering te gaan meemaken, kan
- meen ik - achterwege blijven. Het
werk spreekt voor zichzelf en van
ganser ^harte wens ik onze actieve
operettevereniging succesvolle op-
voeringen toe. K.

maatschappij wellicht maar weinig
of geen belangstelling heeft. Dit is

een zekere luxe. Nu zal men mij

vragen: Wat wilt U? De maatschap-
pij stelt nu eenmaal eisen aangaan-
de een verregaande specialisatie in

de diverse takken van wetenschap;
daarvoor moeten alle kleinere be-
langen opzij gaan.

Goed dan: Wij confronteren onze
kinderen van de middelbare school

af met de harde realiteit van dit

leven: Veel studeren is nodig voor
de maatschappij en voor jezelf. Dit

is in feite bruut materialisme; men
valle de jeugd dan ook met aan
over hun gebrek aan idealisme! .

Wordt dan - bij vergissing -. een
kind toch wat anders dan we ons

hebben voorgesteld, dan spreken wij

gemakkelijk van een mislukkeling.

Vooral als zo'n kind een zuiver ar-

tistiek beroep kiest.

Nu weet ik wel, dat wü als bestuur
van een culturele kring in een be-

trekkelijk kleine plaats geen enkele

invloed kunnen uitoefenen op het-

geen men algemeen de „eise des

tflds" noemt.. Maar ... er wordt in
deze zelfde wereld van vandaag -

veel vaker dan vroeger; - te pas en
te onpas het woord „cultureel" ge-

bezigd. En heeft onze stichting niet

het voorrecht een culturele te zijn?

Rust op ons dan niet de plicht iets

te ondernemen, althans binnen de
grenzen van onze gemeente?

Ergens voelen wij ons verbonden
met onze voorouders die gevochten
hebben om het belang van de licha-

melijke ontwikkeling aan een ieder

duidelijk te maken. In het begin

werd er slechts smalend over hen
gesproken. Zo menen wij ook dat

men thans lang niet algemeen zal

begrijpen hoe 'zeer de jonge mens te

kort komt wat betreft een steun of

stimulans bij de ontwikkeling van
zijn artistieke -gaven. Deze. perfecte

maatschappij -houdt met alies reke-
ning behalve met de mening van de
jeugd, die in een richting wordt ge-

stuwd 'als men zelf tot oordelen of

doorzetten van eigen verlangen niet

in staat is.

Ik ben van mening dat wellicht

nergens de persoonlijkheid van' de
mens tot zijn recht komt als daar
waar hij zich kaïi geven aan een

door hem gekozen object van activi-

teit. Elke schepper van kunst geeft

een deel van zijn persoonlijkheid weg
met de totstandkoming van zijn

kunstwerk. Dat is de charme van
alle kunst immers. Men ontmoet via

de kunst de andere mens. Men
hoeft 't met hem niet eens te zijn

maar men onderkent de persoonlijk-

heid.

Dit brengt me verder in mijn
overpeinzingen. Ongetwijfeld leven

wij thans in een tijd die zich de
„luxe" van de artiest kan permit-

teren. Het gaat economisch zo goed,

dus zal ook de artiest zijn graantje

meepikken van de algemene wel-

vaart. Of het ook van harte gaat?

De kunstenaar past geheel niet in

het vaste schema waarin de „maat-
schappij mens" is opgesloten. Hij

is vaak opstandig en komt met nieu-

we ideeën, die lang niet altijd pas-

sen in en bij de eisen des tijds. Hij

kan een moeilijk man zijn, maar hij

is over het algemeen een persoon-

lijkheid.

Als wij> nu de jeugd vragen met
hun talent voor de dag te komen
dan doen wij dit ook daarom zo van
harte omdat wij het goed achten

dat jongeren begrip en waardering
kunnen krijgen voor hen die in de

kunst hun levensroeping zien. Ook
voor hen die van de beoefening van
de kunst geen beroep maken kan
het zo worden dat de uren doorge-

bracht in de kunst tot de mooiste

van hun leven gaan behoren.

En laat ik het ook eens zo stellen:

Het min of meer uitgetekende le-

ven van menig intellectueel ziet er

zo uit dat hy weet met een jaar of

26 - na een hevige studie - aan de
slag te kunnen. Hü mag dan een

goed salaris verwachten, hy mag op
pensioen rekenen. Als iemand nu
zou zeggen: Is dit nu zo'n verschrik-

kelijk uitzicht? - dan zou ik ant-

woorden: Bepaald niet omdat haast

ledereen zo door het leven gaat.

Maar . . , men moet zich nu ook niet

verbeelden dat men hiermede onze

jeugd tot idealisme brengt. Wie de

.jeugd wil bereiken moet de taal van
de jeugd spreken. Is het daarom
niet de weg voor ons de jeugd eens

te laten doen wat zij maar wil? Als

wtf een mogelijkheid zien jongeren

hun talenten te laten ontplooien op-

dat zij later - ook indien zij de kunst
niet als beroep zouden kiezen - in

die uren waar de mens moe is ge-

worden van zijn geregeld bestaan -

kan terugvallen op een hobby van
zijn jonge jaren, dan hebben wij
iets gedaan. Menig iemand zou best

later heel driftig en eigenzinnig naar
pen of penseel willen grijpen indien

hij tijdig had geweten hoe zeer een
mens zich hiermede kan uitleven.

(Doorlezen: pagina 2).



Ooed
gekleed zijn
is prettig, maar goed gekleed blijven

is mogelijk als U het betere (mei de

levensduur) het Uwe maakt uit onze

uitgebreide collectie.

COSTUUMS van ƒ 89,— tot ƒ195,—

SPORTCOLBERTS van ƒ 39,— tot ƒ 79,—

OVERJASSEN van ƒ 89,— tot ƒ165,—

PANTALONS van ƒ 22,— tot ƒ 49,—

REGENJASSEN van ƒ 39,— tot ƒ112,—

Verder een ruime sortering
PULLOVERS - TRUIEN - WOLLEN
VESTEN - OVERHEMDEN
SPORTIIEMDEN - FANTASIE-
VESTEN - DASSEN - SOKKEN
SJAALS etc.

Wij brengen U de grootste keus
tegen de laagste prijzen.

Wij voorzien uw oliehaard van èlle

warmte die u wenst : de schone, zuinige,

veilige warmte van Esso Petroleum, die
u wordt bezorgd met goede service I

FA. A. KERKMAN EN ZOON
van Lennepweg 5, tel. 3576

ZANDVOORT

DE ZANDVOORTSE OPERETTE VERENIGING
geeft twee opvoeringen van

Das Land des Lachelns
Muziek Fr..nz Lél'ar,

op woensdag 10 en donderdag 11 november

in het MINERVA THEATER te Heemstede

Kaarten a ƒ3,10 verkrijgbaar bij:

Mevr. T. Schaap-Sloeman, KI. Krocht 5, tel. 2602

Mevr. R. Schaap-Hoffman, Potgieterstraat 36,

tel. 2870.

Bakkerij Seysener
Haltestraat 23 Telefoon 2159

DEZE WEEK ALS

Bijzondere reklame:
4 AMANDELBROODJES ƒ 1,20

200 GRAM CARAMELS 69 et.

250 GRAM ALLERHANDE ƒ 1,25

250 GRAM BOTER ALLERHANDE .... ƒ 1,75

Neemt U eens voor het weekend roomboterbrood.
Heerlijk van smaak en blijft veel langer vers!

Voor 'n grote keuze
bustehouders, step-ins

de SPECIAALZAAK in Zandvoort
NOOY op de Grote Krocht, Tel. 2885

U vindt daar dames, wat U zoekt!

Uitgebreide collectie dameskousen

NOOY - KOUSENSPECIALIST

Groot in het kleinvak.

fcr
1

4'

NOOY
ZANDVOORT

L
Voor blouses, rokjes, pullovers, vesten, gebreide

jurkjes enz.: BOULEVARD - TELEF. 4994

Voor een moderne coupe
uitgevoerd door vakkundig personeel
gaat men in Zandvoort bij voorkeur
naar:

Spoelde^$Ifawecshris
voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

Een oud en vertrouwd adres.

En denkt U erom: HET IS Zó 5 DECEMBER!
In onze speciale Parfumerie-afdeling
vindt U voor elck wat wils.

De merken: Yardley, Tabac, Bourjois,
4711, Old Spice, Boldoot, Maja etc.

spreken voor zichzelf.

Parfum, lotion, zeep, lipstic, nagellak, poe-
der en crème, voor moeder en dochter.

After en pre shave, haarlotion, brillantine,

scheerapparaten enz. voor vader en zoon.
Ziet de etalage's.

Schotse ruiten
tafelkleden
in diverse kleuren.

90x95 ƒ14,75; 140x170 ƒ29,75
Rond, 140 doorsnee ƒ 29,75

TAFELLOPER 45x140 ƒ 9,75

DIVANKLEED 140 x 225 ƒ 36,75

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 - Telefoon 2119

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldïk
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor I 3,98

ËVOOR DE BOTERHAM:
100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .

r. Ham en 100 gr. Gek. worst

r. Haagse leverworst

r. Gelderse gekookte worst .. .

95 et

ƒ 0,98

ƒ 0,75

95 et.

Eén tegen allen bij de

Zandvoortsche Schaakclub
op 18 november 1965 om 8 uur.

Int. schaakmeester Fide T. D. v. SCHELTINGA
speelt simultaan. Elke Zandvoortse schaaklief-
hebber, van 16 jaar of ouder, kan.-zich voor
deelname aanmelden. Tel. 2766-2926-4711-2241.
Kosten zijn hier niet aan verbonden.

f *

VAMOR Rijschool

Brederodestraat 66 - Telef. 4419

'N TRACTATIE IS ONS

KRENTENBROOD t

Zakje SPECULAASPOPJES, 8 stuks .... ƒ1,—
250 gr. heerlijke roomboter Allerhande ƒ 1,40

ONS MELKBROOD BLIJFT DAGEN VERS

Brood- en Banketbakkerij

A. v.d. Mije & Zonen
Schoolplein 4 - Telefoon 2467

NAAR NOTTEN
VOOR BABY- EN KINDERKLEDING

TRUIEN

NYLON JACKS
LANGE JONGENS PANTALONS

PYAMA's
BABY SCHORTJES.

HALTESTRAAT 59 • TELEFOON 3398

Voorzorgzegels - Contantzegels

Caltex Edelhaardolie
f 16,50 per IOO liter

Vandaag gebeld. . . . Morgen besteld!

S. S. BEEN, Amterdamsevaart 112 - Haarlem
Tel. 02500 - 18043

WAT BEOOGT „t HELM"
met de Culturele jeugdweek? (slot).

(Vervolg van pagina 1).

Tenslotte kom ik op het wellicht
belangrijkste"'aspect van onze be-
moeienissen. Men klaagt algemeen
'dat wij geen contact met de jeugd
hebben en dat er van beide zijden
geen begrip is voor elkaar. Indien
men werkelijk de mening van jon-
geren wil horen dan zou men hen
moeten vrafen zich uit te leven in
werkstukken op elk terrein. De
mens openbaart zioh via zijn kunst-
werken. Eük gedicht kan een licht

doen schijnen op de aard van de
schepper daarvan, veel meer dan
deze het met woorden zou kun-,
nen als hij over zichzelf zou moe-
ten vertellen. Iedereen ' die bezield
is schrijft of verft van zioh af. Hij
werpt de problematiek voor de toe-
hoorder, lezer, of beschouwer. Deze
kan dan putten uit een werkstuk,
om de mens die er achterstaat te
ontdekken.
Maar er is moer dat wij kunnen

doen indien wij menen dat men iets

zal moeten ondernemen om de ver-
houding tussen de oudere en jon-
gere generatie te verbeteren. Er
hebben door alle eeuwen heen
spanningen bestaan tussen de gene-
raties. De oudere generatie vindt
dat men de zaken vrij aardig heeft
geregeld en dat de jeugd eigenlijk
maar in een gespreid bedje terecht
komt. Dat .is in zekere zin ook zo,

maar men bedenke dat elke jeugd
zelf ondervindingen wil opdoen en
argwanend staat tegenover de pres-
taties van de ouderen. Vroeger wa-
ren deze problemen eenvoudiger
daar de gezagsverhoudingen anders
lagen. Beseffen wij eigenlijk wel
voldoende dat niet alleen de tech-
niek met sprongen vooruit gaat
maar dat ook de verhouding van
de tussenmenselijke betrekkingen
zich in verbazend snel tempo is gaan
ontwikkelen tot een soort van lawi-
ne. Men denkt vaak als er sprake
is van tussenmenselijke betrekkin-
gen aan die tussen volkeren maar
minder aan die tussen generaties.
En toch spreken deze evenzeer mee
De oudere generatie van thans

heeft de oorlog 1940-1945 als jonge
mensen moeten ondergaan. Men
voelde zioh niet verantwoordelijk
voor dit gebeuren. Wij hadden toen
wellicht meer reden om niet onder
de indruk te komen van de wereld
waarin onze ouders ons hadden ge-
plaatst. Deze jonge generatie van
heden bevindt zich weliswaar in
een wereld van z.g. vrede maar
heeft evenmin reden ons ouderen te

complimenteren met onze prestaties
om van deze aarde een goed woon-
oord te maken.
In deze tijd' van welvaart ontdekt

de jonge mens die aan idealen zou
kunnen geloven dat er hiervoor
maar bitter weinig plaats is. Men',
is er op bedacht geld, roem en 'po-
sities te veroveren, en men draait
er ook niet omheen. Maar zelden
wordt er een beroep gedaan op het
idealisme van de jeugd. Kortom,
een wereld waar het materialistisch
gesproken goed geregeld is, als men
^enminste"behoort tot de welvaarts-
staten. Hoe' vaak is~de vraag ge-
steld: Kan de mens leven van brood
alleen? Er is door idealisten bereikt
dat de mens - in materialistische
zin - een behoorlijk bestaan heeft,

maar nu dit bereikt is zal men ter-

rein moeten zoeken waar jong ide-
alisme zich kan uitleven. Maar -

behalve wat schuchtere pogingen -

wie doet hieraan wat? Ik zou een
ieder die over wat verbeeldings-
kracht beschikt en vrij is van voor-
oordelen willen vragen: Hand op
Uw hart, kunt U van de jeugd van
vandaag verwachten dat men blij

is met hetgeen wij ouderen hen heb-
ben aan te bieden??

Ik bedoel hiermede geheel geen
kritiek uit te oefenen, op wie dan
ook; maar wél meen ik dat het ttfd

is dat we de dingen zo gaan zien
als ze zjjn, en niet zo als we zou-
den wensen dat ze waren. In onze
kille wereld voelt de jonge mens
zich niet thuis. Deze wereld maakt
hem angstig. Waar er maar weinig
gesprek en begrijpen is tussen ou-
ders en hun kinderen daar is de
jonge mens nog eenzamer dan ooit.

In deze toestand is te begrypen dat
men als jonge mensen nauwer con-
tact met elkaar gaat zoeken,clans
gaat vormen, zich op eigen wijze
tracht te kleden en op eigen wtfze
tracht te vermaken. Men ligt een-
voudig overhoop met de „burger-
lijkheid" van dit verzekerde bestaan
in een wereld die dagelijks tot uit-

barsting kan komen.
Nu kan men zeggen: Als dit de

feiten zijn, dan zal daar toch niets

aan te doen zijn. En dit nu - en is

dit ook niet de taak van een zich
cultureel noemende stichting? - dur-
ven wij in twijfel te trekken. Wij
vinden het een taak, een reuze taak.

Maar wij menen dat de jeugd recht
op ons heeft. Een pessimist zei eens'

tegen me: We vinden het belang-
rijker aan de weet te komen hoe het
er op de maan uitziet dan in de
harten van onze kinderen te kijken.

Bij geval no. 1 bestaat er geen on-
mogelijk, terwijl men bij geval no. 2
al ras met een „onmogelijk" klaar
staat. Ik ben geen pessimist, maar
ik kan dezeman geen ongelijk geven.
Andere mensen zullen zeggen:

Maar er gebeurt toch al heel wat!
Natuurlijk, er zijn gelukkig idealis-

ten die zich ieder op hun manier
voor dit doel weten in te zetten. Zo
hebben wij ook een eigen zienswijze
om dit probleem te benaderen. Wij
willen beginnen met iets waarmede
wij hopen de jeugd een pleizier te

doen, hun een kans te geven iets te
laten zien zoals zU dit willen. Dit
leek ons een goed punt van starten.

Ik zal nu laten volgen enkele
conclusies, voortkomende uit mijn
kijk op dit probleem.
De zogenaamde verontrustende

verschijnselen bij de jeugd van he-
den zijn niet oorzaak maar gevolg.
We moeten er van uit gaan dat

onze jongeren op veel vroegere
leeftijd dan vroeger rijp zijn, ook'
rijp voor een gedachtewisseling.

. We moeten, er van uitgaan dat dit
gesprek . slechts dan kans op succes
kan hebben indien op basis van ge-
lijkwaardigheid wordt gesproken. •

Men zal moeten afzien van de tra-
ditionele gezagsverhoudingen in die
zin dat er van iemand gezag moet
uitgaan aangezien hij ouder is. De
jeugd van thans kan gezag aanvaar-,
den; mits gezag wordt uitgestraald.
Men zal open moeten staan voor

elke suggestie zonder vooroordeel.
Het initiatief zal van de oudere

generatie moeten uitgaan, maar een
gesprek kan slechts dan vruchtbaar
worden, indien de jongeren de ou-
deren vragen diverse problemen met
hen door te spreken: *.

, ,

Het gesprek zal niet' moeten die-
nen om tot een. gemeenschappelijke
mening over een onderwerp te ko-
men maar om waardering voor ,el-,

kaars standpunt te krijgen. Boven
alles zal men de waarheid moeten
dienen en moeten -afzien van ge-
meenplaatsen en axioma's.
Bovendien zou ik dringend willen

adviseren, alleen dan van de jon-
geren daden te''verwachten indien
men ook ten volle bereid is verant-
woordelijkheid over te dragen. Het
is niet voldoende onze idealen op
de jeugd over te brengen, maar men
zal jonge mensen de kans moeten
geven aan hun idealen gestalte te

geven. Men zou jongere mensen
moeten betrekken bij alle taken
voor de gemeenschap. Men zou ten-
slotte zo ver moeten gaan dat men
geldmiddelen beschikbaar heeft om
jonge mensen in de gelegenheid te

stellen met een eigen partij aan de
verkiezingen voor Gemeenteraad of
Kamer deel te nemen.

J. H. Hanrath

"Heden overleed tot onze'diepe'-

droefheid, na een kortstondige
ziekte, nog geheel onverwacht
onze innig geliefde Vrouw en*

,
Moeder, Behuwdrnoeder,"

.

Schoondochter, Zuster.Scnoori-
zuster en Tante. - •

'

Een!" Moeder : die wij nooit
zullen vergeten, het was voor

' ons een Engel. «

Mevrouw V;
Jannetje Kerkman-Paap,

in de leeftijd vari 53 jaar.

Zandvoort:
P. Kerkman
G"Spierieus-Kérkman
H. Spierieus -

Eddie Kerkman "

Zandvoort, 1 november 1965.-

Dr. C. A. Gerkestraat 11

De teraardebestelling heeft
plaats gehad vrijdag 5 novem-
ber j.1. op de Algemene
begraafplaats te Zandvoort"

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Bevolkingsonderzoek t.b.c.

Degenen die voor deze week waren
opgeroepen om aan het röntgenolo-
gisoh borstonderzoek deel te nemen,
,doch om de een of andere reden
aan de oproep geen gevolg hebben
gegeven, kunnen alsnog de volgende
week worden onderzocht. Zij dienen
zich daartoe te vervoegen op het
bureau huisvesting, Raadhuisplein
4, waar de administratie van het
onderzoek is ondergebracht.'
Voor het 'geval men reeds kort-

geleden is doorgelicht of binnenkort
onderzocht zal worden, -gelieve men
de oproepkaart, met daarop de
reden van niet-opkomst vermeld,
aan voormeld bureau terug te zen-
den.

In het belang' van- uzelf en uw
huisgenoten wordt nogmaals een
dringend beroep gedaan aan het
onderzoek deel te nemen.

Het gemeentebestuur
van Zandvoort.

BEGROETINGSAVOND
NIEUWE INWONERS
Het gemeentebestuur van Zand-

voort zal op een nog nader te be-
palen datum in de tweede helft van
november weer de jaarlijkse be-
groetingsavond voor nieuwe inwo-
ners houden.

.
-" V.

Deze avond 'wordt thans door de
Contactcommissie culturele belan-
gen voorbereid.

Begrafenissen - Crematie'» ï

Rouwkamer

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Verzekering in Natura • '

Inlichtingen geheel
vrijblijvend.'

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 10 en 7 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne, Viering

H. Avondmaal en Nabetrachting

HERVORMDE KERK
'Zondag a.s. 10.30 uur:

Ds. W. H. Buijs
19 uur: Geen dienst.

Jeugdkapel in 'het jeugdhuis:'
10.30 uur: de heer G. de Zeeuw

Kapel „Het Huis in de Duinen",
19.30 uur: Ds. C. de Ru. (Uitsluitend
voor bewoners van het tehuis).

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. L. Doorn,
N. H., Amsterdam

PAROCHIE H. 'AGATHA
H.H., Missen op zondag 7.30, 9.30

(Hoogmis), en 11.30 uur. Te 19.30 uur
Avondmis. In de week 7, 7.45 en 9 u.

Bijkerk Linnaeusstraat. H.H. Mis-
sen op zondag 8.30 en 11 uur.
In de week 8 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. n.m. 3 uur samenkomst
in „Pnlël", Zuiderstraat 3.

Spreker de heer J. W. van Zeijl

NIEUW APOSTOLISCHE KERK ,

Wilhelminakleuterschool, Lijsterstf.3
Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHO-VAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. ' Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, belde op adres
Willem Draijerstraat 5.

Als de lange winteravonden weer komen
wordt het tijd voor

een goede leesbril

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

Parfumerie Hildering
wijst U op een nieuwe succesvolle weg in de huidverzorging

:

L&ÉJêJt jn electronischefemiG, huiddiagnose
Femia ontwikkelde, na vele jaren onderzoeken, het electronische
huidtest-apparaat welke via metingen een juiste huiddiagnose
mogelijk maakt.

Het Femia ECT-apparaat meet van de huid:

Bloedsomloop

Vochtigheidsgraad
'

Zuurgraad (PH)

Celreactiën

Huidgevoeligheid (huiddikte)

Op woensdag 10,

donderdag 11 en

vrijdag 12 nov.

komen dit appa-

raat en de Femia
schoonheidsspe-

cialiste bij

PARFUMERIE

Kerkstraat 23 - Telefoon 2107

voor het geven van gratis Femia consulten met bijbehorende gra-
tis monsters. (Dus geen verkoop van monsters tegen een zg. voor-
delige prijs). Reserveer tijdig voor deze zeer interessante "de-

monstratie, (duur circa 10 minuten)..

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150



Ha Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij:

Het grote succes *

NSUHHNZ4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT Ü AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage jac. Versteege & Zonen
Showroom, reparatie en benzineverkoop thans uitsluitend

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323 ,

Als U koopt vóór.1 jan. a.s. bespaart IJ dat verscheidene honderden guldens!

Service adres van Geervliet N.V.

Een waardevolle tip van Sint Nicolaas:

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse
" horloge-Industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
in modellen.

OLMA horloges koopt U fn

bij-de-tijd-zijnde zaken/

OLMA
. Een Olma horloge is een fantastisch Sint Nicolaas geschenk!

Alleenverkoop voor Zandvoort:

Horloger C. Waaning
Kostverlorenstraat 68
Telefoon 2071

Uw uurwerkspeciaalzaak!

Reisbureau Kerkman
Wegens enorme belangstelling

nog éénmaal naar de

IJSREVUE
te AMSTERDAM
op VRIJDAG 12 NOVEMBER.

Aanmelden: Taxi tel. 2600, Grote Krocht 18.

Boek- en Kantoor-

boekhandel

Leesbibliotheek
JUMBO SPELEN - FEESTARTIKELEN

Grote sortering Sint Nicolaasgeschenken. •

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

E. van der Linden
STOFFEERDER

, INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstofferlng

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

CADEAU!
U heeft nu de grootste
keuze uit de nieuwe col-

lectie

jumpers en vesten

Als extra reclame
"geven we deze week bij

aankoop van vest, jumper
of 500 gram wol

I paar naadloze
nylons

CADEAU!
De Wolbaai
Haltestraat 12a, Tel. 2099

Café-Restaurant
RAADHUISPLEIN 1

TELEFOON 28 20

Geopend 10-6
Zondag 10-8
's Maandags gesloten.

De winter door me
nieuwe lage

m;m^J§:^
Prima

Appelmoes
^

^ /sr*/''},' —f f -, ,",; '/ /^
f ',/-'>'„: Bongo cC K

'

;; ;X

Oploskoffie

Margarine
Sperziebonen

Aardbeienjam
ROOkWOrSt Gelderse

AH-Koffiemelk

K&PIlCljnCrS kant en klaar ï/iuik

M&CEFOIU elleboogjes 1/2 küo4t9

huishoud I

250 gram^^ *&
Jiterfles M.

T&ai-Taai . 500 gram (± 100 sq 89
Speculaas soogram99

TOeeZaKJeS groot formaat 20 st.85

Up-drink in.m,:, 55

Cola-drink ut«fl«55

BOrdeaUX Palais Gallicn pet flesl?&

Tafelbeschuit . . . Br .e ro i 31

Kiss Repen .... 3 ^ 48
Choc. Letters . . . i^ Sr„„75

Speculaasbrokkea 2 65
BOrStplaat- - doosje 170 gram 65
Engelse Drop . . 300 gram98

*Borstulevellen ^ 175gr^45
* Palettes0range pakI80Era#69

sinaasappelkoekje

* Weekaanbiedingen geldig t/m 10 november

Spaghetti 43
TomatenKetchup ,„ ««98
Hele SiamrijstrsS 62
Bessesap r ^ 70
Luncheon Meat b% gram 98
Gebraden Gehakt 35
Mals Rookvlees ioo sram 69
Zoetzuurr^ *om"om

Kot 75

DE NIEUWSTE PMC-PREMIE %^
LUCHTBEVOCHTIGER
Ia vele huizen heerst (vooral tijdens het stookseizoen!)

een slecht woon'klimaat'. Het is er te droag en dat is

ongezond. Alleen een moderne luchtbevochtiger (ver-

dampt 1/4 liter water per uur) kan zorgen voor een betere

en constante vochtigheid. Dankzij dit prachtige PMC-
apparaat gaan planten weer,.groeicn en bloeien, voelt

u zichzelf weer fris en fit! (220 Volt, 30 Watt)

Alles over PMC Luchtbevoch-

tiger in de speciale folder,

verkrijgbaar in de AH-winkel.

Glubprijs PMc<h

f

cqu;s

In

/65.-
Bestclno. F-230 Vergelijkbare winkelwaarde f97.50

Albert Heiin
Maximum kwaliteit * Minimum prijs

!

^J

Handel in

zand, zwarte grond
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS

MEST

Th. Loos
Van Lennepweg 38-3 - Telef. 4996

Autoverzekering

en financiering

J. S. FOLKERS
Dr. Schaepmanitraat 1
Hoek Brederodeatraat
Tel. 4580 > b.g.g. 3283

Speciaal voob Uw
auto-, motor- en
bromfietiv»reok»ring

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Sohelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusöh

e.a.

Student geeft bijles
in Nederlands en Engels.

Brieven onder nr. 30-9 bureau van dit blad.

Wanneer U gaat denken
Over Sint Nicolaas geschenken,
Is 't zeker dat U bij Botman vindt
Een welkom cadeau van

(de goede Sint!

SIGARENMAGAZDN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

EEN LEUK SINT NICOLAAS
GESCHENK?
In elk geval een mooi opge-

maakt bloemstuk] o o£ een

fraaie kamerplant van:

Bloemenhuis A.H. V-d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt leder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

GROTE 50RTEMNG MERKRUIVIELEN LOCOMOTIEF- UNION • PH0ENIX • KflPTEIN

Verstee
.tAWstet

HALTESTRAAT 18 ZANDVOORT



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES

Gevraagd:

Buffetjuffrouw en
vrouwelijke hulp
voor alle voorkomende
onderhoudswerkzaamheden.

Raadhuisplein 1 - Telel. 2820

^oróetterle

uióoix ecfance

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoori Tel. 4492

BEZOEKT

«o Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Gedurende de maanden ok-

tober t.m. april alleen ge-

opend gedurende de weekein-

den.

Gezelligheid ! Sfeer

!

De nieuwste speel-automaten

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zjjn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat X, (boek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, Karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wy rtfden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald l

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENBLEIN 18

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken

WASATJTOMATEN

I If E- I I R Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

OFFICIEEl PLASTICOLOR.DEAl

Heeft U het al gezien?

Öin alle

r uj cj De Gruyter-winkels^ keuze uit

de beste merken

die er zijn!

Nu in elke De Gruyter winkel keuze uit

de beste merken die er zijn ! Naast De Gruyter

koffie en thee, chocolade en soep nu ook
Droste, Verkade, Knorr, Unox, Royco, Nutri-

cia, Calvé, Heineken, Coca Cola, Prodent,

Mars, King en honderden andere kwaliteits-

artikelen.

'V 'T
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BIJ 5 PAKJES DE GRUYTER f

MJkRGARINE
\

(UITGEZONDERD „PRIMA")
,

DE GRUYTER SPELDJE " !

2 PAKKEN DE GRUYTER 2 pakken GOUDMERK

, WAFELS 1 CACAOjfe^NAAR KEUZE: MOKKAWAFELS, tffew ^B^r^Bl^^B^V^^
Jjg^VRUCHTENWA FELS FRO U FRO U ijffP" ^^ ^^

fïRATlQ QCfc ; - QQLIhBBÉMI! VOOR SLECHTS^^M^^^B VOOR SLECHTS^^^Ê^^^Ê

AMSTERDAMS! V-
' \

ELKE 2e FLES DE GRUYTER

LEVERWORST .WIJN
h\

IN ENKELE WINKELS NIET VERKRIJGBAAR.

250 GRAM

(RISETTI EN ROSETTI UITGEZONDERD)'

50
^>'

2 PAKKEN DE GRUYTER

WITTE

VRUCHTEN

KOPER
* ' **"v>„

jï
SAMEN 94

NU

UYTER

HAGEL

75

33

v'
Tf BIJ ELK VIERLINGPAK DE GRUYTER '\ ,'ƒ
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TREXOP BLAUW f
1

'©>of elk pak TREXOMATIC J

STOK SPEELKAARTEN

»il4 » M-WhM. *)w -f*. <* ' *.*<.'.
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;
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TREXOP KNORR ASPERGE
t K

M

RATIS

ELKE 2 e FLACON DE GRUYTER

SHAMPOO

s PAK VAN 69
VOOR59 ^PRÜS

A -^'-
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De Gruyter heeft altijd één kwaliteitsmerk meer:

DE GRUYTER
Let op de oranje driehoek in de prijsrail,

Uw gids naar betere waar en 10oio échte korting



Tweede blad Zandvoorts Nieuwsblad, 26e jaargang tno. 16
" *. *r*v* • -

r

't

j

Nieuwe sporthal voor Zandvoort
De kans, dat Zandvoort binnen

afzienbare tijd een nieuwe on ruime
sporthal zal bezitten, mag momen-
teel vrij groot heten.
Na de voor de Zandvoortse sport-

mensen zo teleurstellende raads-
vergadering van 22 juni j.1., waarin
het kabelloods-plan viel, hebben de
initiatiefnemers onmiddelijk de ver-
dere mogelijkheden onderzocht. In
samenwerking met de N.S.F, werd
een nieuw plan opgesteld, n.1. om
de hal van de eigenaar te pachten.
In een bespreking van het College

van B. en W. met het Stichtings-

bestuur op 15 juli j.1. verklaarde het
Gemeentebestuur echter, dat zij

principieel niet kon borgstaan voor
een eventueel exploitatie-tekort van
een dergelijke opzet.

Het College is toen met het voor-
stel gekomen om een nieuwe hal te

doen bouwen met financiële deel-

name van de Gemeente. Het Stich-

tingsbestuur werd verzocht de plan-
nen — een sporthal van maximaal
20 bij 30 meter te bouwen op een
perceel grond aan de A. J. van der
Moolcnstraat — te onderzoeken.
In nauwe samenwerking met de

technische en financiële deskun-
digen van de Ned. Sport Federatie
is dit plan op alle mérites onder-
zocht, waarbij men zich heeft ge-
baseerd op 'n gespecificeerde inven-
tarisatie van de behoeften aan in-

doorsportruimte in de gemeente en
tevens op de financiële mogelijk-
heden.
Dit onderzoek resulteerde in eer-

ste instantie in de unanieme wens

dat een hal met een speeloppervlak
van tenminste 40 bij 25 meter nood-
zakelijk zou zijn.

Verder bleek, dat een hal in tra-

ditionele bouw, zowel financieel als

qua Rijksgoedkeuring, vrijwel zeker
niet zou zijn te realiseren.

De N.S.F, adviseerde daarom te

streven naar een z.g. „goedkope" hal

van het type Pellikaan o.a., waar-
van de bouwkosten zonder meer de
twee ton niet te boven gaan en
waarvoor geen Rijksgoedkeuring
nodig is. Bovendien kan een derge-
lijke hal in drie maanden gereed
zijn.

De Stichting heeft een en ander
aan het Gemeentebestuur meege-
deeld en verzocht de beschikking te

kunnen krijgen over een geschikt
stuk grond, mede in verband met
de behoeften van het onderwijs
zo mogelijk in Zandvoort Noord-O.
De financiële aspecten lijken na

de indicaties van zowel Gemeente
als N.S.F., eventueel aangevuld
door bijdragen of leningen uit het
bedrijfsleven en de Zandvoortse
bevolking, vrij optimistisch.

Dezer dagen wordt de stichtings-
acte notarieel bekrachtigd.
Het dagelijks bestuur bestaat

voorlopig uit de heren H. R. Abma
en C. W. van Limbeek en mej. E.

Korting. De heer F. Boukes treedt
op als directeur-administrateur van
de Stichting.
Binnenkort zal een definitief uit

7 leden bestaand bestuur worden
gefon.icerd, waarin ook de Ge-
meente Zandvoort zitting zal hebben.

Een kwart eeuw bij de politie
In zijn woning aan de Koningin-

neweg no. 6 heeft het Zandvoortse
politiekorps maandagmiddag hoofd-
agent J. M. de Wit gehuldigd in
verband met het feit, dat hij op
deze datum 25 jaar geleden in dienst
trad bij het Zandvoortse politiekorps
waarmee hy tevens zijn zilveren
jubileum bq de politie vierde.

De heer de Wit trad op 1 novem-
ber 1940 - komende van Noordwijk_-
in dienst bij de gemeentepolitie in'

Zandvoort, die toen 17 manschap-
pen telde. Hij maakte tot nu toe vier
korpschefs mee, namelijk de heren
Reijenga, Vreeman, Huijsman en
thans hoofdinspecteur J. D. van
Maris. Tevoren was de jubilaris als

artelerist in militaire dienst.

Hij werd in Zandvoort aangesteld
als agent tweede klasse, twee jaar
daarna werd hij agent 1ste klasse
en in 1947 hoofdagent.
Nadat in de morgenuren een de-

putatie van het korps de jubilaris

reeds een geschenk namens de col-

lega's had aangeboden", volgde in de
middag de officiële huldiging.
De burgemeester van Zandvoort,

Mr. H. M. van Fenema verklaarde,
dat de bevordering van de heer de
Wit binnen 7 jaar tot hoofdagent,
een duidelijk-bewijs van bekwaam-
heid was. Bovendien werd de jubi-
laris tweemaal onderscheiden voor
bijzondere prestaties, terwijl hem
bovendien nog een tevredenheids-
betuiging werd verleend voor be-
toonde aktiviteit op administratief
gebied en het samenstellen van het
handboek voor de Reserve-gemeen-
tepolitie. Hier sprak animo en akti-
viteit om méér te doen dan gevraagd
werd, een verschijnsel, dat steeds
minder valt waar te nemen. Sinds
februari 1963 is de heer de Wit
thans ook verbonden aan de P.O.D.
Hulde bracht spreker ook aan diens
echtgenote, die hem altijd en in al-

les tot veel hulp en steun was en
• wenste hem nog vele jaren met de-
zelfde actie en dynamiek als in de
afgelopen jaren.
De Hoofdinspecteur-korpschef, de

heer J. D. van Maris herinnerde er-

aan, dat dit jubileum twee kanten
heeft. De jubilaris was 25 jaar bij

hetzelfde korps, hetgeen wijst op
verknochtheid met zijn gemeente,
doch daarnaast was hij ook 25 jaar
bij de politie. Hij behoort tot een

van de oudste getrouwen van het
korps. Met een vijftal van de oude
garde, dat nog in dienst is, zag hij

alle nieuwe korpsleden komen en
hij was voor deze nieuwen steeds
een voorbeeld van plichtsgetrouw-
heid. Hij was een der raderen, die
25 jaar de korpsmachine op gang
hielden en spreker bracht de heer
de Wit dank voor alles, wat hij in

het belang van de gemeente politie

Zandvoort had gedaan. Met de wens
uit te spreken dat nog vele jaren
in de badplaats zouden volgen over-
handigde hij hem een geschenk on-
der couvert.
Brigadier H. de Hoop sprak na-

mens do P.O.D. en de Zandvoortse
politie-sportvoreniging. Hij roemde
collegialiteit, trouw en sportiviteit

van de jubilaris op wie niemand
nog ooit tevergeefs een, beroep deed.
Hij schonk de heer de Wit een ge-
schenk onder enveloppe te besteden
voor de verdere completering van
diens reeds bijzonder mooie hengel-
uitrusting en aan mevrouw de Wit
bloemen.
Hoofdagent E. Paap voerde het

woord namens de afdeling Kenne-
merland van de Algemene Neder-
landse Bond van Politie-ambtena-
>ren. Ook hij schonk een cadeau on-
der couvert en bloemen aan Me-
vrouw- de Wit.
De adjudant van de Zandvoortse

Reserve gemeentepolitie en chef van
de administratie der beroepspolitie
te Zandvoort, de heer M. J. Met-
horst bracht dank voor de vele ver-
richtingen die de jubilaris vrijwil-
lig verrichtte op administratief ge-
bied en bij de samenstelling van
het handboek voor de reserve ge-
meentepolitie, dat thans nog altijd

actueel is en nog steeds wordt ge-
bruikt. Namens de Zandvoortse re-
servisten schonk hij de heer de Wit
een paar pantoffels.

Tenslotte dankte de jubilaris voor
al dit onverwachte huldebetoon. Het
bleek hem onmogelijk, dit jubileum
stil te houden, hetgeen hij aanvan-
kelijk had gewid, want hij meende,
dat een feestpak hem niet paste,
omdat hij slechts deed, wat hij

meende, te moeten doen, hetgeen
een heel normale zaak is. Geruime
tijd bleef men daarna onder het op-
halen van vele herinneringen nog
onderling bijeen. K.

Stichting Touring Zandvoort
Het algemeen bestuur van de

Stichting Touring Zandvoort kwam
in vergadering bijeen. Uitvoerig
werd van gedachten gewisseld over
de door de directeur, de heer J. B.
Th. Hugenholtz samengestelde na-
beschouwing over het seizoen 1965,
die wij hieronder laten volgen.
De vergadering bevestigde zijn

conclusie' dat het afgelopen seizoen,

ondanks het overwegend ongun-
stige weer, redelijke resultaten heeft
opgeleverd.
De begroting voor 1966 werd vast-

gesteld. De post donaties van be-
gunstigers en diverse bijdragen werd
gesteld op ƒ 16.500,— ƒ 2000,- hoger
dan voor 1965 omdat de donatie
voor de logies verstrekkende be-
drijven zal worden verhoogd met
ƒ 1,— voor elk in de exploitatie be-
trokken bed). Het aandeel van de
stichting in de opbrengst van de
Burgemeester van Alphenweg (het

circuit) werd geraamd op / 27.650,-

tegen ƒ 21.400,— voor 1965. Het ge-
meentelijk subsidie bedraagt ƒ10.000.

Van de uitgaven worden vermeld:
jaarwedden ƒ 24.900,—, kosten van
evenementen ƒ 8000,—, folders en
reclamemateriaal ƒ 4500,—, bureau-
kosten, porti e.d. f 7750,—

.

Nabeschouwing seizoen 1965.

Wanneer het zomerseizoen 1965
vergeleken wordt met de vooraf-
gaande seizoenen dan zal wat het
weor betreft, er zelden een zó on-
gunstig seizoen voor Zandvoort, en
trouwens ook voor de rest van
Europa, geweest zijn. Bijzonder veel
koude en regen hebben hun stempel
ook op het bezoek en zeker dat van
het strand, gedrukt. Het is dan ook
voor de strandbedrijven een groot
verschil geweest met het vorige
seizoen, dat uitzonderlijk goed was.
Niettemin zijn er twee belangrijke
factoren aan te wijzen geweest die
er voor gezorgd hebben dat er toch
nog wel een behoorlijk jaar bereikt

'is. Ten eerste is dat het veel ster-

kere bezoek in voor- en najaar op
de mooie dagen, vooral in de tweede
helft september en de eerste dagen
van oktober en ten tweede het feit

dat juist op de top van het seizoen,
de eerste helft van augustus, het
weer bijzonder goed was. Hierdoor
is veel opgevangen.
De bezetting van hotels en pen-

sions was redelijk en de schatting
van het aantal overnachtingen in
Zandvoort ligt bij de 1.100.000, waar-
van de campings (de Zeereep kon
nu met een uitbreiding en een vrij

lang seizoen werken) er ongeveer
340.000 voor hun rekening namen.
De bedrijven in Zandvoort hadden

een behoorlijke belangstelling van
de badgasten die vaak tengevolge
van het slechte weer niet naar het.
strand gingen en dan naar. verhou.-
ding^meer inkopen deden op diverse,
gebieden.

Van het aantal schriftelijke aan-
vragen kan gezegd worden dat dit

in de eerste 2 maanden 2400 be-
droeg (tegen 2374 in 1964 en 1903 in

1963). Het totaal is echter ongeveer
gelijk gebleven, maar opmerkelijk
is dat het aantal aanvragen in

augustus en september (1274 tegen
931 in 1964) weer belangrijk 'hoger
lag. Door het slechte weer hebben
velen hun vakantie wat uitgesteld.
Duitse badgasten nemen nog steeds
70 tot 75°/o van de hotel- en pension-
bezetting voor hun rekening. Nog
steeds (evenals de twee voorgaande
jaren) komen er elke dag, ook de
gehele winter door, Duitse badgas-
ten aan de balie. In dit verband kan
er niet genoeg nadruk op gelegd
worden, speciaal in Duitsland, Zand-
voort als Luftkurort te propageren.
De veelgehoorde klacht dat er op

het strand voor Nederlanders bijna
geen plaats meer zou zijn, gaat zeker
niet op als men zich realiseert dat
bij een strandbezetting van 130.000
personetn (op de goede dagen is dit

getal geen Uitzondering) er niet I

meer dan een 5000 Duitse badgasten
ziju (samengesteld uit overnachtin-
gen in hotels en pensions, de cam-
pings en de kamerverhuur) hetgeen
slechts een 4% van het totaal is.

Zelfs wanneer men rekening houdt
met een hoger aantal, door o.a. dag-
bezoek, blijft het percentage toch
zeer laag.

De evenementenlijst vertoont

slechts drie vuurwerken (gestegen

kosten en gedaalde reclame-deel-
name). Het aantal concerten be-
droeg 20 en evenementen voor kin-
deren werden met een Michelin-
strandfeest uitgebreid. Voor het a.s.

jaar zal hiermee verder gegaan wor-
den.
De nieuwe kleurenfolder van Tou-

ring Zandvoort werd zeer goed ont-

vangen en ook de nieuwe affiche

mocht zich in grote populariteit

verheugen. Met de verzending van
de folder naar de reisbureaux
wordt binnenkort voor het seizoen

1966 een aanvang gemaakt.
De hoofdbron van inkomsten wat

betreft het budget van Touring
Zandvoort, het Circuit van Zand-
voort, liet de gebuikelijke stijging

van inkomsten zien die reeds een
jaar of zes bestaat. Het slechte

weer heeft op de resultaten van het
Circuit niet de minste invloed ge-

had en het aantal exploitatiedagen

zal dit jaar waarschijnlijk stijgen

tot ongeveer 290 met een corres-

ponderend groter inkomen uit di-

verse onderdelen. Bij de bekende
verhuur aan clubs en instellingen

en aan rijders voor trainingsuren
(339 uur in de eerste 9 maanden,
tegen 212 uur in 1964 over dezelfde

periode) bleek de opbrengst van de
eerslee drie kwartalen met meer
dan ƒ22.500,—, weer belangrijk te

liggen boven het cijfer van 1964

ƒ 19.700,—.
Dezelfde tendenz geldt voor de

bezoekende auto's en hun opbrengst
en ook voor de reclame, die dank
zij een gunstig contract thans
ƒ15.000,— per jaar hoger ligt en ook
steeds meerdere en betere contrac-

ten met publiciteitsafdelingen van
firma's ook buiten de autobranche
insluit.

Het aantal evenementen breidde
zich steeds uit en ook in de winter
is het Circuit vele dagen bezet, het-

geen voor de hotel-bedrijven vele

groepen gasten met zich mede-
brengt, in een periode dat er anders
zeer weinig overnachtingen geboekt
worden.
Vorige jaren werd gesproken over

de wegen-situatie om Zandvoort,
maar daar er op dit gebied nog
steeds weinig uitzicht op verbete-

ring bestaat, kan volstaan worden
met alleen maar aan te dringen op
de hoogst nodige aanleg van toe-

gangswegen.
Het seizoen 1965 is ondanks het

slechte weer voor Zandvoort toch

nog een redelijk seizoen geworden.
Met vertrouwen kan> het seizoen

1966- tegemoet gezien worden.
Hugenholtz.

Bü: feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254*- *-

VOORLOPIG NOG. GEEN
JEUGDGEMEENTERAAD
Het Gemeentebestuur van Zand-

voort had het voornemen om op
dinsdag 2 november de. jeugdge-
meenteraad bijeen te roepen, waar-
bij, dan de nieuwe kiesgerechtigden
van 21 tot en met 23 jaar als toe-

hoorders zouden fungeren.
In juni j.1. werd' met de voorbe-

reidingen begonnen, waarbij op de
plaatselijke politieke groeperingen
een beroep werd gedaan voori het
aanwijzen van kandidaten, die in

deze jeugdgemeenteraad zouden
ikunnen worden gekozen. Dit leidde

ertoe dat tot installatie van de
jeugd-gemeenteraad kon worden
overgegaan, terwijl eveneens een
drietal wethouders werd benoemd.
Hoewel over de medewerking ze-

ker niet te klagen was, bleek daar-
na echter dat de samenstelling van
een aanvaardbare agenda een zeer

moeilijk punt was. Dit vraagt name-
lijk een langere tijd van voorbe-
reiding dan aanvankelijk werd ge-

dacht. Daar het welslagen yan het
experiment voor een groot deel af-

hangt van een goede agenda en
bovendien intussen de vraag is ge-

rezen of het wellicht niet beter zou
zijn aan dit gebeuren een enigszins

andere vorm te geven, werd het
raadzaam geacht, zich op een en
ander nog nader te bezinnen en de
eerste bijeenkomst van de jeugd-
gemeenteraad nog enige tijd uit te

stellen.

„ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB"
Na de zevende ronde van de club-

competitie zijn de eerste tien plaat-

sen respectievelijk voor Sloof, Glas-
bergen, Lindeman, Vos, Luykx, Ger-
ritsma, Nielsen, v.d. Brom, Hogen-
Esch, de Jong. De uitslagen van de
partijen in deze ronde waren:
Nielsen-Sloof •A-'A, Glasbergen-

v.d.' Brom 'Ar1/*, Gerritsma-Linder.
man 'A-'A, Slijkerman-v. Elk 1-0,

Kroon-ter Bruggen 1-0, Ottenbros-
'de Bruin 0-1, Elderingrv. Keule 0-1,

Bohoslawec-Nefkens V-O; Kolkman-
Roetemeyer 0-1.

NIET GESPAARD
In het postkantoor te Zandvoort

werd bij de afdeling Rijkspostspaar-
bank gedurende de maand oktober
j.1. door 520 personen ingelegd een
bedrag van ƒ 113.000,— en aan 424

personen uitbetaald f 183.000,—.

VERGADERING GEMEENTERAAD
De Zandvoortse gemeenteraad

zal voor het eerst weer in openbare
vergadering bijeenkomen op dins-
dag 16 november. In deze vergade-
ring zal tevens de gemeentebegro-
ting voor 1966 -worden behandeld.

POLITIE ZANDVOORT
Als agent bij de Gemeentepolitie

te Zandvoort is met ingang van 1

december a.s. benoemd de heer J.

Tulp uit Amsterdam,
De Zandvoortse reserve gemeen-

tepolitie zal met een aantal leden
op uitnodiging deelnemen aan een
door de reservepolitie te Monster
op 5 november te houden openlucht
oefening.

KLAPROOSDAG 1965
In de week van 8 tot en met 13

november a.s. zal het Nederlandse
volk opnieuw in de gelegenheid zijn

een geldelijke bijdrage te leveren
om daarmede de mogelijkheid te

scheppen, dat door tussenkomst van
het Nederlands Oorlogsgraven Co-
mité weer een groot aantal nabe-
staanden van hier te lande tijdens

de tweede wereldoorlog gesneuvelde
militairen uit de geallieerde landen
een bezoek kunnen brengen aan het
graf van een echtgenoot, vader of
zoon.
Wij rekenen gaarne ook op uw

sympathie en steun.
Vrijwilligers voor de inzameling

zijn van harte welkom.
Het plaatselijk comité,
P. Brune, Westerparkstr. 27,

Tel. 2456, secretaris.

P. van der Mije KCzn.,
M. van St. Aldegondestr.10,
penningmeester.

OPBRENGST COLLECTE
De in Zandvoort gehouden collecte

ten bate van NOVIB, heeft opge-
bracht een bedrag van ƒ 1613,45. Een
zeer verrassend resultaat, waarvoor
de organisatoren gaarne ieder dank
zeggen die hieraan hebben mee-
gewerkt.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Maria Geertruida, d. van

L. van der Mije en C. W. A.
Habloes.
Paul, z. van C. Paap en H. Zorn.

Geboien buiten de gemeente:
Kurt Anton, z. van K. A. Visser
en J. Geeven. Juliette, z. van L.
Schwarz en J. Richter. Nicoline
Jantina Cecilia, d. van J.S. Kie-
wiet en C. B. de Vreng. Robin
Albertus Maria, z. van A. C. Re-
kelhof en A. H. E Herkes.

Ondertrouwd: G. F. A. P. ten Berge
en G. A. M. Crabbendam.
A. Jacobs en W. S. Dijkstra.

Gehuwd:
B. J. H. Dijkstra en T. Janssen.
R. H. Abma en T. Wester.

Overleden buiten de gemeente:
Peter Th. Heintjes, 19 jaar, ongeh.

GEEN SPREEKUUR
De burgemeester van Zandvoort,

Mr. H. M. van Fenema, is verhin-
derd op woensdag 10 november zijn

wekelijks spreekuur te houden.

Intocht St. Nicolaas
Het initiatiefcomité Zandvoort

maakt bekend, dat de plannen voor
de intocht van de Sint op zaterdag
20 november vastere vormen gaan
aannemen, zij het dan ook dat een
en ander zeer moeizaam in zijn

werk gaat.
Het onlangs in de plaatselijke

bladen gepubliceerde verzoek om
ideeën en/of suggesties aan het Co-
mité kenbaar te maken, heeft nu
niet direct een golf van enthousias-
me losgeslagen. Integendeel, het
resultaat was nihil.

Van de door het Comité aange-
zochte verenigingen, die mogelijk in

clubtenue mee zouden kunnen lopen
in de stoet, werd nog geen defini-
tief antwoord ontvangen.
Alhoewel ook werd bekendge-

maakt, dat zakenlieden met praal-
of reclamewagens kunnen deel-
nemen, werd het secretariaat tot nu
toe slechts benaderd door één en-
kele combinatie van winkeliers uit
een bepaalde wijk in Zandvoort.
Waar blijven Grote Krocht-, Halte-
straat- en Kerkstraatverenigingen?
En voelen de Zandvoortse Midden-
standsverenigingen er ook niet iets

voor, van deze gelegenheid gebruik
te maken om met een praalwagen
een beetje aan do weg te timmeren?
Ook met het plan, om de Sint per

boot uit zee te laten landen op het
Zandvoortse strand, liep het aan-
vankelijk niet erg gesmeerd. Nadat
de K.N.Z.H.'R.M. het Comité mee-
deelde, de reddingboot „Ir. Louwes"
niet voor deze gelegenheid beschik-
baar te kunnen stellen, heeft thans
echter de Zandvoortse Reddings
Brigade zich bereid verklaard, zulks
bij goed weer en kalme zee te wil-
len doen.
Het zal de jeugd interesseren, te

vernemen, dat hoogstwaarschijnlijk
de schimmel van Sint Nicolaas ook
van de partij zal zijn, als het trouwe
dier tenminste niet te vermoeid is

van de lange reis,

Het Comité doet hierbij nogmaals
een beroep op daarvoor in aanmer-
king komende particulieren en ver-
enigingen tot daadwerkelijke mede-
werking. Het is kort dag. Het Co-
mité doet zijn best om dit evene-
ment te doen slagen. Tenslotte geldt
het hier een kinderfeest, waarvan
iedereen weet, dat de jeugd het
voor geen goud zou willen missen.

Inlichtingen worden gaarne ge-
geven door de secretaris A. F. C.
Slegers, Fazantenstr. 10, telef. 2983
of 4775.

Wie niet daadwerkelijk kan me-
dewerken, maar toch wil helpen
door financiële steun, kan dit doen
door het storten van een bijdrage
op giro. 153630- van de Nulsspaar-
bank te. Zandvoort, tg.v. het I.C.Z.
spaarrekening no. 707004, of recht-
streeks bij de' penningmeester, dhr.
'Ai Schaper, Haltestraat 32a,
' Tenslotte zij nog mededegedeeld,
dat van een wrijving tussen het
I.C.Z. en de Jongerenafdeling van
de Zandv. Middenstandsverenigin-
gen geen sprake is. Zulks ter gerust-
stelling, na de ietwat alarmerende
berichten in de plaatselijke pers.

OPBRENGST VERKOOPDAG
Opbrengst van de Verkoopdag ten

bate van het Rusthuis der Herv.
Gemeente, gehouden op vrijdag 29
oktober j.1. ƒ 1634,83. Netto op-
brengst van de gehouden loterij

ƒ 1279,09, waarvan hieronder de
treikkingslijst:

Rood: Stoomstrijkijzer 995; Mixer
559; Transistorradio 999; Kistje si-

garen 111; Koffiekan 550; Asbak
1018; Briefpapier 1443; Krenten-
brood 560; Zeepartikelen 647.

Blauw. Scheerapparaat 2239;

Staande leeslamp 2049; Theekleed
2791; Coupon fluweel 2074; Blik
biscuits 2500; Kistje sigaren 2047;
Briefpapier 2487; Krentenbrood
2829; Vleesartikelen 2087.

De prijzen kunnen worden afge-
haald aan het Rusthuis Nieuwstr.10.

WEGOMLEGGINGEN
De Hoofdinspecteur vari politie

maakt bekend, dat met ingang van
maandag 8 november a.s. het ge-
deelte van de Grote Krocht, ge-
legen tussen de Herenstraat (Nuts-
spaarbank) en de Haarlemmerstraat
zal worden afgesloten voor het ver-
keer in verband met de werkzaam-
heden op het kruispunt Gr. Krocht-
Hogeweg-Brederodestraat.
Het verkeer dat via de Zand-

voortselaan binnenkomt zal via de
Busweg worden geleid tot aan het
postkantoor. (Het gedeelte van de
Koninginneweg tussen de Busweg
en de Haarlemmerstraat zal voor
doorgaand verkeer worden afge-
sloten).

Het verkeer, dat van het centrum
in de richting Bentveld rijdt, zal

via de Oranjestraat en de Hogcweg
worden geleid.

De Grote Krocht tussen Raadhuis-
plein en Nutsspaarbank zal voor
doorgaand verkeer worden afgeslo-

ten. Het Postkantoor zal bereikbaar
blijven via de Herenstraat.
De Tramstraat zal worden open-

gesteld voor verkeer in beide rich-

tingen. De Haarlemmerstraat zal

voor doorgaand verkeer worden af-

gesloten, doch bewoners en leveran-
ciers kunnen deze weg berijden.
Voor zover betreft het gedeelte tus-

sen Koninginneweg en Schelpstraat
in beide richtingen.
Waar nodg zal een wacht-, c q.

stop- en inhaalverbod van kracht
zijn. Een en ander zal op duidelijke
wijze worden aangeduid.

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

tegen wat de huid deert!

PUROL
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 30 oktober:
Zandvoortm. - D.VS. '33 1-1

Zandvoortm. 2 - Kinheim 4 6-2

SM.S. 2 - Zandvoortm. 3 1-0

Adspiranten:
D.CO. a - Zandvoortm. a 6-1

Zandvoortm. b - S.I.Z.O. a 1-2

E.D.O. e - Zandvoortm. c 1-1

Zandvoortm. d - Sp.vogels a 5-2

H.B.C. f - Zandvoortm. e 11-0

Zandvoortm. f - Kenn.land d 1-1

Hfd. Boys b - Zandvoortm. g 2-0

O.Gezellen ï - Zandvoortm. h 0-5

Pupillen:
Van Nispen a - Zandvoortm b 7-1

Zandvoortm. c - Kenn.land b 0-1

Zandvoortm. d - D.S.K. b 0-1

Uitslagen zondag 31 oktober:
Zandvoortm. - N.F.C. 1-0

Zandvoortm. 2 - Kon.H.F.C. 2 1-2

Stormvogels 3 - Zandv.m. 3 6-1

Zandvoortm. 4 - Kon.H.F.C. 5 4-2

H.B.C. 5 - Zandvoortm. 5 0-3

Zandvoortm. 7 - D.I.O. 5 4-3

Sp.vogels 4 - Zandvoortm. 9 1-0

R.C.H. 9 - Zandvoortm. 10 1-6

Zandvoortm. 12 - ED.O. 11 3-2
Junioren:
Zandvoortm. a - Beverwijk a 1-3

VI. Vogels a - Zandvoortm. d 9-2

Programma zaterdag" 6-november:
11. Zandvoortm. 2 - V.E.W. 3 15 u.

Adspiranten:
45. Zandvoortm. a - T.Y.B.B. a 14 u.

68. Haarlem c - Zandv.m. b 15 15 u.

82. Zandv.m. c - D.S O.V. a 15 u.

102. Kenn.land c - Zandv. e 15".15"u.

117. Zandv.m. f - T.HB. b 14 u.

127. Zandv.m. g - BI daal d 15.15 u.

138. Zandv.m. h - Bl.daal e 15.15 u.

Pupillen:
180. D.S.B, a - Zandv m. b 15.15 u.

192. Zandv.m. d - Zandv m. c 14 u.

Programma zondag 7 november:
Zandv.m. - Zaanlandia 14.30 u.

Hollandia 2 - Zandv. 2 14.30 u.

8. Zandv.m. I - I.E.V. 2 12.30 u.

210. Halfweg 2 - Zandv.m. 4 12 u.

34. Hfd.Boys 2 - Zandv.m. 5 12 u.

54. Zandv.m. 6 - De Brug 2 9.45 u.

93. T.Y.B.B. 11 - Zandv.m. 8 12 u
105. Zandv.m. 9 - Haarlem 11 9.45 u.

119. R.C.H. 10 - Zandv.m. 11 9.45 u.

120. Zandv.m. 12 - Conc. 7 12.30 u.

Junioren:
De Spartaan - Zandv.m. 14.30 u.

138. O.Gezell. a - Zandv.m. b 14.30 u.

148. Schoten b - Zandv.m. c 9.45 u.

159. Zandv.m. d - R.C.H, d 9.45 u.

185. R.C.H. g - Zandvoortm. e 12 u

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zondag 31 oktober:
Heren: Tonido - Zandvoortm. 1 10-9

Concordia 2 - Zandv.m. 2 15-11
Dames: H.B.C. - Z.M. H.B.C. no..

Dames jun.: Z.M. 1 - Conc. 6-3

Zandv.m. 2 - F.Speed 4-7

Meisjes: Z.M. 1 - Concordia 5-0

D.S.O. - Zandv.m. 3 7-6

Rapiditas 2 - Zandv.m. 4

Jongens: Blinkert - Zandv.m. 6-6

Programma zondag 7 november:
Dames: Zandv.m. - T.Y.B.B. 13.45 u.

Heren: 215. Z.M. - A.Forw. 12.30 u.

Dames jun.: Z.M. - A.D.O. 3 15.35 u.

367. Zandv.m. 2 - Umond 4 14 35 u.

Meisjes adspiranten:
376. Zandv.m. 2 - Zandv.m. 1 14.30 u.

385. T.Y.B.B. 2 - Zandv.m. 3 12 u.

388. Zandv.m. 4 - Umond 7 12.30 u.

Jongens adspiranten:
391. Zandv.m. - Umond 1 13.30 u.

ZANDVOORTS JEUGD
OP HAAR BEST!
Wij waren donderdagavond bij de

opening van de Culturele week voor
de jeugd, georganiseerd door de
Stichting culturele kring „'t Helm".
We komen daarop in ons eerstvol-
gend nummer in een overzicht over
het geheel uitvoerig terug.
Wel zouden wij U aanraden, deze

expositie van werkstukken op aller-

lei gebied van de jeugd van Zand-
voort te gaan bezien. Wat hier ge-
presteerd is, grenst werkelijk aan
aan het ongelofelijke. Met recht
kijkt U hier Uw ogen uit. U kunt
ervoor terecht in het Gemeenschaps-
huis elke avond van 8-10 uur t.m.

dinsdag a.s. en bovendien zaterdag
en zondag van half drie tot vijf

uur. De toegang is gratis.

OPENBARE VERGADERING V.V.D.
De V.V.D. afd. Zandvoort houdt

een openbare vergadering op vrij-

dag 19 november 1965 in het Ge-
meenschapshuis. Als spreker: Mr.
W. J. Geertsema, fractieleider 2e
Kamer, over het onderwerp: „De
Kameleontische Politiek".

Bü feest of part\j,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Sportschool
Wim Buchel
Gevestigd in de K. Doormanschool
Privé: Lorentzstraat 240 - Tel. 3965

Erkend, bevoegd en verantwoord
ondeiwijs in JUDO voor kleuters,
jongens, meisjes, clubs voor dames
en heren.

DAMESGYMNASTIEK
KLEUTERGYMNASTIEK.

J1U-JITSU - KARATE - BOKSEN
SPORT- en KEEP-FIT MASSAGE.
DAMES OCHTEND GYMNASTIEK
Club dinsdagmorgen 10 uur in het
Gemeenschapshuis.

Aanmeldingen dagelijks.

TAFELTENNISVER. „SHOT"
Met een goede start is „Shot" het

tafeltennis-seizoen ingegaan, n.1.:

Shot 1 - D.S.S. Or. Zwait 7-3
T.O.G. 1 - Shot 1 9-1

Rytelbi 1 - Shot 2 4-6
Shot 2 - HB.C. 4 6-4
H.TC. 2 - Shot 2 4-6

Enkele goed geoefende leden kun-
nen nog meespelen in deze kompe-
titie. Aanmelden in „De Witte
Zwaan", Dorpsplein 2.

NIEUW K.V.P.-RAADSLID
In de vakature in de Zandvoortse

Gemeenteraad, ontstaan door het
overlijden van de heer C. Slegers,
zal de tweede kandidaat op de lijst

de heer A. J. Vcrsteege worden
aangewezen (De heer C. Slegers
werd indertijd met voorkeurstem-
men gekozen). Het is echter nog niet
bekend of de hoer Vcrsteege, die
momenteel in het buitenland ver-
toeft, deze benoeming zal aanvaar-
den. Bij eventueel bedanken zal dan
Ir. F. Dukkers worden benoemd, de
derde kandidaat op de ranglijst.

TIEN JAAR
„HET HUIS IN DE DUINEN"
De stichting „Het huis in de dui-

nen" herdacht vorige maand haar
tienjarig bestaan. Ter gelegenheid
daarvan heeft het bestuur bewo-
ners en personeel 28 oktober j 1. een
diner aangeboden in „Treslong" in

Hillegom Ongeveer 300 personen
genoten ervan. Het woord werd on-
der andere gevoerd door de voor-
zitter van het stichtingsbestuur, de
heer J. L. C. Lindeman, de oud-ad-
ministrateur de heer W. J. Fijlstra

en de voorzitter van de Contact-
commissie, de hoer B. Kerkhoff. Do
gezellige en harmonieuze sfeer die
in hot tehuis heerst, werd daarbij in

een helder licht geplaatst hetgeen
naar het oordeel van de sprekers
zeker niet voor het minst te dan-
ken was aan de voorbeeldige taak-
opvatting van de Directrice en het
personeel.
Medewerking werd verleend door

Clinge Doorenbos, aan de piano be-
geleid door zijn echtgenote, die zich
hier the ngt man in the rigt place
betoonde en met zijn gezellige bab-
beltjes en van hart tot hart gaande
liedjes een groot succes oogstte.

In het tehuis zelf werd daarna dit
tweede lustrum nog eens extra her-
dacht tijdens oen gezellige feeste-
lijke bijeenkomst in de recreatie-
zaal, die maandagavond j 1. plaats
vond.

K.J.C. „ZANDVOORT"
K.J.C. „Zandvoort" speelde j.1.

woensdag de 5e ronde voor het
clubkampioenschap. De stand luidt:

1. G. Pool; 2. C. Bluijs; 3. A. Ko-
ning; 4. W. Molenaar.

EEN NIEUWE SUCCESVOLLE
WEG IN DE HUIDVERZORGING
OP WETENSCHAPPELIJKE BASIS
Iedere huidverzorging is dan pas

het beste wanneer zij is aangepast
aan de individuele huid.

Bij de huidige stand der weten-
schap hebben electronische huid-
test-apparaten de leiding bij de
meettechniek. In de huidverzorgings
preparaten ontwikkelde het Cos-
metische Huis „Femia" reeds jaren
geleden een electronisch huidtest
ECT apparaat en demonstreerde
hiermede reeds in 1958 met zeer
veel succes op het 5e Duitse con-
gres voor schoonheidsspecialisten.
Intussen werd dit Femia ECT

huidtest-apparaat verbeterd en de
speciaal voor dit apparaat ontwik-
kelde huidverzorgingsproducten op
hun werkzaamheid gecontroleerd.
Nu staat voor de dames in Zand-

voort en omgeving zo'n apparaat
ter beschikking met een specialiste
van Femia en wel in Parfumerie
Hildering, Kerkstraat 23 en wel a.s

woensdag 10, donderdag 11 en vrij-

dag 12 november.
Deze schoonheidsspecialiste meet

geheel gratis van Uw huid de
bloedsomloop, vochtigheidsgraad,
zuurgraad (ph), celreacties en huid-
gevoeligheid (huiddikte). Deze ob-
jektieve gegevens noteert zij in
'n speciaal Femia-paspoort met de
daarvoor aanbevolen preparaten..,
en U krijgt gratis hiervoor enige
monsters.
Dit Femia-consult duurt circa 10

minuten, In verband met de te ver-
v/achten drukte wordt aangeraden
hiervoor enige tijd te reserveren.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. Langereld,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
J. Hagedoorn, Herenweg 109a, Haar-
lem, telefoon 02500 - 80578 of 85445.

APOTHEKEN
Van zaterdag 6 t.m. vrijdag 12

november avond- nacht- en zon-
dagsdienst de Zeestraat-apotheek,
Zeestraat 71, telefoon 3073.



DAMES, DOET NIET ALLEEN UW VOORDEEL MET ONZE
AANTREKKELIJKE PRIJZEN, MAAR OOK MET ONZE AAN-
TREKKELIJKE GELEGENHEID TOT PARKEREN, DAT BIJ

ONS GEEN MOEILIJKHEDEN BIEDT!

JAN STEENSTRAAT 1!) TELEFOON 2682

v.a.

Vlees-reklame
500 GRAM VARKENS CARBONADE
750 GRAM RUNDERLAPPEN v.a. .

750 GRAM RIBLAPPEN
500 GRAM ROSBIEP v.a

150 gram Ham
150 gram Pekelvlees
150 gram Gel. Lever

ƒ0,08
ƒ0,98
ƒ0,98

150 gram gebr.
250 gram gek.

ƒ2,75

ƒ3,75

ƒ5,25

ƒ4,50

Gehakt
Worst

250 gram Leverworst

ƒ0,68
ƒ0,95
ƒ0,95

Wij leveren TJ gaarne alle IGLO

iclen
IJstaarten vanaf f 2*95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Crokctten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

SchHdersbedrsJI

Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG BEECKMANSTR 33

TELEF. 4755
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Langs de vloedlijn

De enige verstandige manier
van opvoeden is een voorbeeld
te zijn, desnoods een waai-
schuwend voorbeeld

Albcrt Einstein (1879-1955)

Een tegen allen

Gaarne voldoe ik aan het verzoek
van de Zandvoortse schaakclub, een
woord van opwekking te schrijven

voor de Simultaan-schaakwedstrijd,
die a.s. donderdagavond in het Ge-
meenschapshuis wordt georgani-

seerd ter aktivering van het schaak-
spel in verenigingsverband in Zand-
voort. Niemand minder dan de be-
kende schaakgrootmeester T. D. van
Scheltinga zal hier de strijd aan-
binden tegen elke Zandvoortse
sohaakliefhebber, die zich hiervoor

heeft opgegeven. Mocht het aantal

tegenstanders te groot worden, dan
zullen gastspelers van V.H.S. uit

Haarlem hem komen assisteren.

Dit belooft wel een zeer belang-

rijke avond te worden, die ongetwij-

feld niet alleen veel publieke be-
langstelling zal trekken, maar ook
een groot aantal deelnemers(sters)

achter de borden zal doen plaats

nemen. Simultaan schaken, vooral
door 'n grootmeester als Zandvoort,
ditmaal in z'n midden zal hebben,

is altijd een fascinerend gebeuren.

Het is bovendien uitermate specta-

culair en spannend en boeiend van
begin tot eind. Ik feliciteer onze
actieve Zandvoortse schaakclub van
harte met dit initiatief, dat een be-

langrijk gebeuren op het gebied van
de schaaksport in Zandvoort belooft

te worden. Men zegt wel eens: al-

lemaal tegen één, dat 's geen kunst"
donderdagavond zal wel blijken, dat

dit in dit geval een heel grote kunst

is. Men zal zeker van goede huize
moeten komen, om van van Schel-

tinga te winnen. Wanneer men er

remise weet uit te slepen, mag men
zichzelf reeds hartelijk geluk wen-
sen. Van harte hoop ik, dat deze in-

teressante schaakavond, waarnaar
reeds nu door velen reikhalzend

" wordt" uitgezien, onze- Schaakclub
een heleboel nieuwe leden zal op-
leveren, want daarom is het uitein-

delijk toch begonnen en reeds nu
roep ik grootmeester van Scheltinga

namens alle Zandvoortse schaak-
liefhebbers in onze gemeente een
hartelijk welkom toe. Moge het ook
voor hem een interessante en leer-

zame avond worden. K.

Een eervolle nederlaag

Een nederlaag, hoe eervol ook,

bluft toch altijd een nederlaag en
het maakt wat de puntentoekenning
betreft, nu eenmaal geen verschil,

of een. nederlaag al dan niet eervol

is. Dat wast al het water in da zee

niet af en zo verging het ons eerste

elftal j.1. zondag toen tegen Zaan-
landia een 3-2 nederlaag moest wor-
den geincasseerd, na een spannende
en vrijwel gelijk opgaande strijd,

met steeds wisselende kansen. Het
was wel een bittere pil, die Zand-
voort kreeg te slikken, want er werd
hard en energiek gewerkt en onge-
twijfeld had een gelijk spel de ver-
houding beter weergegeven, maar
hot geluk zat in dit opzicht niet aan
onze kant en daarin moesten we
tenslotte wel berusten. We zakten
weer een puntje op de ranglijst met
6 punten uit 8 wedstrijden. Een nog
pover resultaat, dat echter geen en-
kele reden tot wanhopen geeft, ook
al kunnen we ons veel nederlagen
niet meer veroorloven, omdat we de
gevaarlijke zone nog lang niet ge-
passeerd zijn.

Het werd een wedstrijd, die te-

leurstellend was zowel als veelbe-
lovend. Teleurstellend door de uit-

slag, veelbelovend door het vertoon-
de spelpeil en daarom zien we met
een gerust hart het verdere verloop
van deze tot nu toe voor de onzen
grillig verlopen competitie tegemoet.

.WURF-PRAET"

WULLTJM v.d. WURFF:

Hij komt, hij komt,

die goeie Suntl"

Verleden tijd
Het is ons een genoegen onze le-

zerskring hierbij als blijvend aan-
denken aan de afbraak van twee-
men mag wel zeggen: historische
gebouwen jn onze gemeente, een
drietal foto's aan te bieden van de
sloop van het oude postkantoor en
het wachtlokaal van de tram.

Beide gebouwen blijven ons bij

als dierbare herinneringen aan ver-
gane glorie. Meer dan een halve
eeuw lang hebben zij het beeld van
Zandvoorts dorpscentrum beheerst
en het valt moeilijk, dit zo oude en
zo vertrouwde punt uit het hart
van onze gemeente weg te denken.

Hoeveel voetstappen van badgas-
ten en inwoners zouden er niet lig-

gen in ons oude postkantoor? Hoe-
velen zullen er niet gewacht hebben
op tram of bus in het thans afge-
broken waohthuisje? We herinneren
ons nog levendig, hoe we er's nachts
bijeen waren, wachtend op de laat-

ste tram. Dit alles is thans verle-
den tijd en het vervult toch met een
zeker gevoel van weemoed, dat dit

alles thans verdwijnen gaat en nu
reeds zo goed als verdwenen is ook
al zijn we nog zo verheugd over de
fraaie veranderingen die zich m ons
dorpscentrum voltrekken. Het nieu-
we postkantoor is een grote aan-
winst, het fraaie nieuwe eindstation
van de bus eveneens. Maar dit oude
en vertrouwde beeld uit ons dorps-

i. .. «^ *-"Jt— „«»-** **?{' iï»•».» ii miji«i~=*7

centrum zullen we desondanks toch
nooit vez-geten en daarom meenden
we er goed aan te doen, bijgaande
foto's te publiceren, die werden ver-
vaardigdNdoor de heer C. L. A. Kuy-
per. Wij zijn ervan overtuigd dat
vele inwoners deze zuinig zullen
bewaren of zullen bijvoegen in hun
plakboek, dat ze van Zandvoort heb-
ben aangelegd.
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Nobelprijswinnaar
verkoopt kaarten voor het kind
Het Kinderfonds van de Verenig-

de Naties, Unicef, heeft de Nobel-
prijs voor de Vrede 1965 . gekregen.
Iedereen, dio iets met Unicef te ma-
ken heeft, is natuurlijk heel blij met
de erkenning van zijn vredeswerk
en met de geldprijs van ongeveer
ƒ 200.000,—. Alle financiële bijdra-
gen zijn welkom, want het Fonds
heeft heel veel geld nodig om de
bestaande noden te kunnen lenigen.
Een van de middelen om aan meer
geld te komen, is de verkoop over
de hele wereld van de nu al zo be-
kende Unicef-wenskaarten.

Iedereen kan zijn steentje bijdra-
gen door Unicef-kaarten te kopen.
Dat is geen liefdadigheid, want U
krijgt voor Uw ƒ 5,— tien heel mooie
dubbele kaarten met tien envelop-
pen. De kaarten zijn ontworpen door
kunstenaars met wereldnaam. Vorig
jaar werden er in Nederland bijna
één miljoen ikaarten verkocht. Dit
jaar moeten het er veel meer zijn,

anders moet Unicef zijn hulp in-
krimpen. Het motto van deze actie

is: Groet een vrind en help een
kind!
Er is ook weer een prachtige

weekagenda met tientallen kleuren-
reproducties. De prijs daarvan is

ƒ 7,60. U tamt een vouwblaadje met

gekleurde afbeeldingen van de ver-
schillende kaarten en de agenda
aanvragen bij het Nederlands Comi-
té Unicef, Bankaslraat 128, Postbus
1857, Den Haag, giro 7515, telefoon

(070) 545809.
De kaarten zijn in Zandvoort ver-

krijgbaar bij: „de groene lantaarn",
Haltestraat 19 en boekhandel van
Petegem, Kerkstraat 28.

GEMEENTEAVOND
HERVORMDE KERK
De kerkeraad van de Hervormde

kerk te Zandvoort organiseert een
bijzondere gemeenteavond heden-
avond vrijdag 12 november.
Professor Dr. W. C. Unnik ver-

telt aan de hand van door hem op-
genomen kleurendia's over de Ver-
enigde Staten van Amerika, waar
deze een half jaar als gast-hoog-
leraar optrad.

GEMEENTELIJKE
BEGROETINGSAVOND
Do jaarlijkse begroetingsavond

van nieuwe inwoners is door het
Gemeentebestuur van Zandvoort
vastgesteld op vrijdag 26 november
in het Raadhuis, aanvangend om
acht uur.

per dag
Model '64, '65 en 1966

KILOMETERPRIJS 6 CENT
Bestel tijdig!

Onze wagens zyn
All Risk verzekerd.

DE SCHELP
- TEL. 4781

Het aardgas komt!
Ga over op aardgas-centrale /verwarming

*J

Tref nu roods Uw voorbereidingen en vraag inlichtingen
over de aardgasmogelijkheden bij

TECHNISCH WERK"
Thorbeckestraat 19 Telef. 3270

Dranken bestellen? OfifiO
Brokmeier bellen! iwZ

ZATERDAGAVOND

DANSEN
DE SCHELP"ff

Zandvoort

'
'

1 rFllHsfri'

modeu* kapsel

DAMESKAPSALON

«tyu<HtHe>»
Haltestraat 63 - Telef. 2211

,'s Maandags gesloten.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 Haltestraat 57 Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,^-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Racliotoestellen

/ 189,— ~**+J<&
f 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Gratis handcrème

b« drogisterij-parfumerie

Beau Monde
Zie do advertentie

elders in dit blad!

:vmmÊÊmê
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

Krachtiger

zuiniger

ARAL TANKSTATION
vóór Bouwes-Palace.

HfJTSL B0UWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand novem-
ber zaterdag- en zondagavond

8 uur:

Het gevierde orkest

The Bouncers
o.l.v. Koos van der Heeft

*
In ons internationale cabaret-

cn variété-programma

optreden van
diverse lop-artisten

Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

U heeft nu de grootste keuze
uit de nieuwe collectie jum-
pers en vesten.

ALS EXTRA RECLAME
geven wo m de week van

13-20 november
bü aankoop van jumper, vest
of 500 gr. wol, een paar naad-
loze NYLONS CADEAU!!

Bar-Cabaz cl-Dancing

Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maanden
november en december
Vrydag-, zaterdag- en

zondagavond
Het populaire dans- en

showquintet

The Whiskers
(GER DIJKSHOORN)

J

;;?.', 3^ kledingstukken tegelijk

:,:
:vgëbrachj;-^het" laagst-

^- geprijsde stuk is
'

Chem. Wasserij en
Verye

?|;U-
;

.-

:
jyr'--.^'.''.''

Lorentzplein 25

Soendipleiri:. 37 .

'..'

, Itaïitlaan 120;,'

'Binnenweg 43, Heemsttd»
". V.Winktlcentrüm, Delltwijk ,;':

; Bl'd«alsesir.w«g 13», Santpoort

i-:Zeëstrairt eS^Bwfcrwijk '..$$$&£-.

'^kerkstraat -Jof ' Zandvoórï!;^I
'

-Vierkant' Lis<so'->
:

'
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DAMES, DOET NU UW VOORDEEL
MET ONZE AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

Sld.£f6rii

HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

Vlees-reklame
500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. ƒ2,75

750 GRAM RUNDERLAPPEN v.a / 3,75

750 GRAM RIBLAPPEN f 5,25

500 GRAM ROSBIEF v.a

150 gram Ham
150 gram Pekelvlees
150 gram Gel. Lever

ƒ4.50

ƒ0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ0,68
ƒ0,98 250 gram gek. Worst ƒ0,95
ƒ0,98 250 gram Leverworst ƒ0,95

Wü leveren ~ü gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,9£
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.



Ha Uw wandeling een kop soep of een
kop koffie met een moorkop bij:

GRATIS HANDCREME
krijgt TJ bij drogisterij-parfumerie

BEAU MONDE
zónder iets te kopen (het (mag wel)

Wanneer U alleen even onze gezellige winkel bezoekt
krijgt U zo'n handige „tasverpakking"

FLUWELINE,
voor een fluweel-zachte huid, voorkomt en ge-

neest ruwe handen. Ideaal voor en na de afwas
en bij ruw werk.

Er is geen „geschenk-probleem" of Beau Monde
heeft er een oplossing voor!

drogisterij-parfumerie

BEAU MONDE
Kerkstraat 36 - Zandvoort

WIJ WISTEN
BESLAG
TE LEGGEN
op een grote "en prachtige

monster-collectie
Italiaanse

pullovers en vesten

Wij kunnen deze met

2O°| korting
verkopen t

Doet dus Uw voordeel en zoekt Uw nieuwe model uit!

Modehuis fit Waaqf
Tel. 2087Haltestraat 40

Steeds een stap voor!

Het grote succes

NSUPWNZ4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
Showroom, reparatie en benzineverkoop thans uitsluitend

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

Als TJ koopt vóór 1 jan. a.s. bespaart U dat verscheidene honderden guldens!

(pUfikd Café-Restaurant
RAADHUISPLEIN 1

TELEFOON 28 20

Geopend 10-6
Zondag 10-8
's Maandags gesloten.

»»'"*'••»•.

De winter door met Albert Heijn's

fiiétS! lage prijzen!

f?'' %f^H r Ovéjth4ê^isè
i

.l^''/>^-\-%'l J;

REUZEPAK
500 GRAM

j, ^ ,

i'; ---; -Frisse, iets zoete Moezelwijn ^

MoselMümchen

Sperziebonen
Appelmoes_

i/i buk79
1/1 Mik

i250MagerZnurkooIspek

Erwtensoep
Choc. Letters x?a m gram

Allll1*VÏÏGS op glycolbasis .bus 2 litCI

Fijne Snijworst m £ram 49
AH-Knakworst bHk 10 stuks 98
•Varkensvlees

1»^79
VaCaO Nieuw: carton 250 gram

™"

AH-PÜS per flesje 25
Groot Krentenbrood- 98

met worst 1/1 Mik

MacQueen Thee
Rijkgeurige Schotse melange

# 100 GRAM .TC 69
DOterStaai en amandelen*»

Engelse Drop zak 300 gram 98

Kapucijners
Even verwarmen...
klaar! . 1/1 blik 59

Bruine Bonenp^KL 98
fiUCtZlllli komkommers . . lilerpot 75

r
Eet gezond -

Bet lekkerder}

HalvePerzikencai
T/T^

e

l*9

vermiceni middel or run 250 gr. &y

Havermout 500»™ 35
Bijenhoning ..„,,,.„ 98
Instant Pudding P:iWc 30
chocolade of vanille

Afwasmiddel Kn^ud 89
Valpolicella ^^,. i.oitr.2.

98
rode Italiaanse tafclwijn

* Wcekaanbiqdingen jelden t/m 17 november

PIVIC-Griimx
X

Infrarode warmtebron roostert (zonder toe-

voeging van vetten) vlees, vis, kip etc. aan
ronddraaiend spit of op grilleerroostcr.- Een
aanwinst voor uw keuken. Compleet met mix-
spit (b.v. voor sateh), vlccsklcmmen, grillecr-

slcdc voor warnihouden gerechten, tijdschakcl-

klok en instructie- en receptenboek. 220 V.

Clubprijs;;=
f

H
s

e

2

^/175.-

Bestelnummer A-375 Vergelijkbare winkelwaarde f275.- /

Albert He
Maximum kwaliteit * Minimum prijs!

Wanneer U gaat denken
Over Sint Nicolaas geschenken,
Is 't zeker dat U bij Botman vindt
Een welkom cadeau van

(de goede Sint!

SIGAUENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

ZANDVOORTS TAMBOERKORPS
vraagt

Hoornblazers(sters)
(14 jaar en ouder) of meisjes en jongens
die hiervoor opgeleid willen worden,
-^

Inlichtingen: Donderdags van 7 uur af
in de Hannio Schaftschool.

Bakkerij Seysener
Haltestraat 23 - Telefoon 2159

DEZE WEEK ALS

Bijzondere reklame:
1 APPELTAARTJE i f 1,45

250 GR. Speculaasjos ƒ 1.00

250 GR. Roomboter speculaasbrokken f 1,75

250 GR. Roomboter spuculaasjcs ƒ 1,75

200 GR. CHOCOLADE BEESTJES 98 et.

Neemt U eens voor het weekend roomboterbrood.
Heerlijk van smaak en blijft veel langer versl

PROBEERT U OOK EENS ONS HEERLIJKE

MELKBROOD
'T BLIJFT DAGEN VERS

230 gr. Speculaasbrokken fijn gekruid 75 et.

Stuk gevulde speculaas f 1,50

ONS KRENTENBROOD IS 'N TRACTATIE

Brood- en Banketbakkerij

A. v.d. Mije & Zonen
Schoolplein 4 - Telefoon 2467

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Dratferstr. 12, Tel. 3751

Een waardevolle tip van Sint Nicolaas:

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse

horloge-Industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
In modellen.

OLMA horloges koopt U In

blj-de-tljd-zljnde zaken.

OLMA
Een Olma horloge is een fantastisch Sint Nicolaas geschenk!

Alleenverkoop voor Zandvoort:

Horloger C. Waaning
Kostverlorenstraat G8
Telefoon 2071

Uw uurwerkspeciaalzaak!

Voor Uw drukwerk;

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Student geeft bijles
in Nederlands en Engols.

Brieven onder nr. 30-9 bureau van dit blad.



RADiO EN TELEVISIE
PHILIPS ERRES BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electro- Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAtJTOMATEN

I ICF 1 1 F? Burga En&e|bertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

de

BEZOEKT

Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Gedurende de maanden ok-

tober t.m. april alleen ge-

opend gedurende de weekein-

den.

Gezelligheid! Sfeer!

De nieuwste speel-automaten

(^oróe-tterie.

ciióon e-cfcince.

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

ie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKEES
E. M. JAARSMA •

DAVONETTE - JAN- en
HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTEIXEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

Akersloot
Wij kopen, lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

wy ryden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald I

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENFLEIN 18

EEN LEUK SINT NICOLAAS
GESCHENK?
In elk geval een mooi opge-

maakt bloemstukje of een

fraaie kamerplant van:

aioemenhuis A.H.v.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN'.

Wij bieden ze U in vele variëteiten 1

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor TJw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prys en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalagel

ZÉLF GEDAAN IS ZÉLF VERDIEND!
U kunt heel wat bereiken met goede
materialen, precies de verf die u nodig
hebt en met een doeltreffend advies.
Wij zijn u graag van dlenstl

Schildersbedrijf

P. J. DANNENBURG
Stationsstraat 7-9 - Zandvoort

Telefoon 2803; b.g.g. 2457

Ook auto-verfspuitbussen

OFFICIEEL PLASTICOLOR-DEALER

In de keuken op de muur,
is het beste BALAMUR!

J. van den Bos
woninpinrichting

Bilderdükstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Krijgt U gasten?
Geen bezwaarl

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafefs,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN % - TEL. 2164

Sint Nicolaas

vond in Zandvoort een
kostelijk adres voor mooie
en praktische cadeaux.

Hij koos

RüWIELEN
BROMFIETSEN
KINDERFIETSEN

DRIEWIELERS
AUT0PEDS

ONDERDELEN

Versteeqe
HRLTESTRRRT <8

TEL: 4499 • ZRNDVOORT

Sportschool
Wim Buchel
Gevestigd in de K. Doormanschool
Privé: Lorentzstraat 240 - Tel. 3965

Erkend, bevoegd en verantwoord
onderwijs in JUDO voor kleuters,

jongens, meisjes, clubs voor dames
en heren.

DAMESGYMNASTIEK.
KLEUTERGYMNASTIEK.

J1U-JITSU - KARATE - BOKSEN
SPORT- en KEEP-FIT MASSAGE.
DAMES OCHTEND GYMNASTIEK
Club dinsdagmorgen 10 uur in het
Gemeenschapshuis.

Aanmeldingen dagelijks.

Een NUTTIG en
DUURZAAM GESCHENK!

HANAU
hoogtezonnen

Gezondheid in Uw huis! !

Drogisterij-Parfumerie

touwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Nieuwe verrassing bij De Gruyter!

Zo heerlijk foncj en mals, direlct gaar!
V1 3f- ~ jC**.- ***— •-i-V.* .....

ELK. 2e DOOSJE D£ GRUYTER.

SUPER

"V

LTHEEZAKJES

'PRUS

r
€
-

y

ELKE 2e POT

PINDAKAAS,HONING
ofCHOCOLADE PASTA

*Jfo

EET NU

ROOMBOTER
VERSE KOELHUISBOTER

2 PAKKEN DE GRUYTER

SPUT9RWTIN
*4

BIJ 2 GOUDREPEN 100 GRAM

1PICNICREEP , saiami
109 GRATIS:le winkels niet verkrijgbaar lJÏ;\ ^WH Ui BH BBHf

250
GRAM

' IN ENKELE WINKELS NIET VERKRIJGBAAR

VOOR
SLECHTS

•v^_

»»"i««WW .. „ ' s*±Sü.-

BIJ ELKE
GROTE
FLACON KNIJPGRITOL

> PLASTIC EMMER

GRATIS fl

ELK 3e STUK DE GRUYTER ft^ \ i

LTOIUTZEtr

NIEUW

KATKINS

'; '\ VOOR SLECHTS

f^\ IN ENKELE WINKELS NIET VERKRIJGBAAR

BIJ EEN FLACON LUX-vloeibaar

COMPLETE
MAALTIJD

VOOR -

DE POES

RODY STUK 75
BLOEMENZEEP . . . STUK 45
GOUDSTREEP . . . STUK 39
OVERVETTE ZEEP . . STUK 40
KINDERZEEP. . . . STUK 63

n KLEINE KLANTJES VUAOTrEN OP UW JA-WOORD
BIJ DE KA&SA... „sJA. NATUURLIJK HET
SNOEPJE VAN D6 WEEK!" EEN VOORDEEL-
VERRASSING MET ELKE WEEK OPNIEUW

EEN LEUKS ATTRACTIE! £1

Droompriji 100 zegels + f22r of 320 zegels

Echt skal In chique zwarte kleur. Binnenkant

luxueus uitgevoerd In groen moiré. Voorzien

van aparte vakken, Afmetingen ± 46x32x8 cm.

DE GRUYTERte
Voor niets
kunnen wy het niet geven!

Maar veel mankeert daar niet aan!

Vraag de REKLAME-AANBIEDING
aan onze verkopers.

Ook SINT NIKOLAAS BESTELLIN-
GEN, zoals chocoladeletters, speculaas-
poppen en taai-taai, bezorgen wij
U graag aan huisl

Bakkerij v.d. Werff
Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"
te Zandvoort

Voor leden komt beschikbaar de woning

Celsiusstraat 32
Huurprijs per maand / 90,70.

Schriftelijke opgave vóór a.s. dinsdagavond 7 u.

bij de secretaris D. van Dijk, Dr. C. A. Gerke-
straat 22, met vermelding van het rangnummer.

(Deze woning is vatbaar voor de eerst-
volgende huurverhoging).

Boek- en Kantoor-

boekhandel

Leesbibliotheek
JUMBO SPELEN - FEESTARTIKELEN,

Grote sortering Sint Nicolaasgcschenken.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Elke fijnproever prefereert:

wijnen en gedistilleerd van Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts Kerkstraat 9 - Telefoon 2150
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Langs de vloedlijn

De ideale echtgenoot is hij

die na het eten helpt afwassen

Ambrose Bierce

(1842-1914

Volgende week
«Huis aan Huis»
Het ligt' in ons voornemen
volgende .. week, vrijdag 26
november te verschonen met
een extra Sint Nicolaas-num-
mer, dat huis aan huis in onze
gemeente zal worden ver-
spreid.

We zullen trachten er een
gezellig en bijzonder actueel
nummer van te maken, waar-
voor wij reeds nu Uw speciale
aandacht vragen.

Onze adverteerders vragen wij
extra attentie voor dit bijzon-
dere nummer. De adverten-
ties ervoor hadden wy gaarne
uiterlijk dinsdag a.s. in ons
bezit. Voor zover wjj V niet
persoonujk mochten hebben
bezocht, verzoeken wij even
een telefoontje onder nummer
2472 om even langs te komen.

Das Land des lachelns

Zeer tot mijn -leedwezen was ik

door ziekte vorige week verhinderd
een der uitvoeringen door de Zand-
voortse bperettevereniging van
Franz Léhar's operette „Das Land
des lachelns" in het Minerva thea-
ter in Heemstede bij te wonen.

. Dit neemt niet weg, dat ik gaarne
aan deze uitvoeringen enkele woor-
den wil wijden, omdat hetgeen ik
van bezoekers erover gehoord heb,
zeer lofwaardig was. Men roemde
over het algemeen de prachtige de-
cors, de sublieme aankleding en de
voortreffelijke zang .van de vertol-
kers(sters) .van de hoofdrollen^
waarbij Chris Overweg - weer de
grootste pluim op de hoed kréég
gestoken, voor de prachtige wijze
waarop hij de aria's zong en als so-

list een dominerende' figuur werd,
als Prins Sou-Chong. Ook Martha
Koper als zijn zuster Mi, Sophie
Endstra als Lisa en Henk Bol als

opper-euneuch werden ten zeerste

geroemd. Zij bleken allen ten volle

voor hun moeilijke, maar dankbare
taak berekend evenals degenen die

de bijrollen zongen. "

Er waren ook enigszins teleurge-

stelden over het feit, dat het koor
- dat overigens subliem zong - zo
weinig te doen had. Ik had daarop
in mijn voorbespreking reeds gewe-
zen, doch mijns inziens heeft het
voortreffelijk optreden van de so-

listen dat ruimschoots vergoed. Het
Haarlems operette-orkest schijnt

volgens insiders minder goed op
dreef te zijn geweest en liet nog al

eens een steekje vallen. Veel woor-
den van lof had men ook voor de
fraaie balletten onder leiding van
Ferry Zelvers. "Wiesje Bouwmeester
(regie) en Bram Blanken (dirigent)

waren het, die het geheel vast in

handen hadden en onze operettever-
vereniging met deze krachtsinspan-
ning naar een welverdiend succes
hebben gevoerd. We mogen wel
vaststellen, dat het een der hoogte-
punten in de geschiedenis van onze
populaire vereniging is geworden,
waarmee wij alle medewerkenden
van harte geluk wensen. K.

In nauwelijks twee uur tijd heeft
een sterk uitgedunde Zandvoortse
gemeenteraad dinsdagavond j.1. de
begroting voor 1966 besproken en
zonder enige wijziging aanvaard. De
vergadering stond onder leiding van
loco-burgemeester, wethouder A.
Kerkman, die mededeelde, dat bur-
gemeester Mr. H. M. van Fenenma
door een zware verkoudheid de ver-
gadering niet kon bijwonen. De
groep Breure ontbrak geheel, daar
'de heer L. J. Breure wegens verblijf

in het buitenland niet aanwezig kon
zyn en de heer J. Koning niet kon
komen wegens ziekte. Ook de heer
D-- Fetrovitch had een bericht van
verhindering gezonden, terwijl de
plaats van wijlen de heer C. Slegers
nog niet bezet was. De belangstel-
ling voor deze raadsvergadering op
de publieke tribune was zó gering,

dat aan de. vier daar aanwezige toe-
hoorders eveneens koffie werd ge-
serveerd. En dan bij dit alles te be-
denken dat nog betrekkelijk weinig
jaren geleden de begrotingsbehan-
deling altijd een propvolle publieke
tribune trok. Dat men met deze be-
handelingg begon des avonds om 8

uur tot des nachts twee uur, waarna
de vergadering werd geschorst tot

de volgende middag twee uur, waar-
na men er meermalen nog tot zes

uur des avonds mee bezig was!

HEDENAVOND, half negen,

Gemeenschapshuis, spreekt:

Mr. W. J. Geertsema
(Fraktie-voorzitter V.V.D.).

,WURF-PRAET"

WÜLLUM V.d. WÜRFF:

„Hoor, wie klopt daer

kindere?"

Motie van de heer J. W. Gosen

Slechts vier raadsleden braohten
ter inleiding van de begrotingsbe-
handeling algemene, beschouwingen.
Dit waren mevrouw A. M. Mol-van
Bellen, H. F. Hose, W. van der Werff
en J. W. Gosen.
Laatstgenoemde, die tenslotte aan-

dacht vroeg voor het steeds nijpen-

der wordende verkeersprobleem en
in verband daarmee goede verbin-
dingen met "het achterland bepleitte,

daar.hij dit een levensbelang voor
Zandvoort achtte -

' diende" 'na zijn

gloedvol 'betoog een" motie in ter

verzending aan Gedeputeerde Sta-

ten waarin de urgentie»van een be-
hoorlijke Oost-West verbinding, aan-
sluitend op de grote snelwegen, nog
eens extra werd beklemtoond en
waarin werd aangedrongen om on-
middellijk over te gaan tot de aan-
leg van de zgn. „grote randweg".
In zijn antwoord verklaarde wet-

houder J. L. C. Lindeman het in dit

opzicht ten volle met de heer Gosen
eens te zijn. De noodzaak van de
spoedige aanleg van deze Randweg
is van grote urgentie voor Zandvoort
omdat thans een vrijwel onhoudbare
situatie is ontstaan. Het mag niet zó

worden, dat men Zandvoort gaat

mijden, omdat dit praktisch onbe-
reikbaar is, hetgeen nu op topdagen
meermalen het geval is. De voorzit-

ter, wethouder A. Kerkman merkte,

op, dat de wegenproblemen voor
Zandvoort in hoofdzaak buiten, de
gemeente liggen, doch ook hij stelde

zich volkomen achter de motie van
de heer Gosen.

Met algemene stemmen stelde de
Raad zich achter de motie, die thans

zal worden verzonden naar Gedepu-
teerde Staten van Noordholland en

een afschrift naar Provinciale Sta-

ten.

Algemene beschouwingen

De algemene beschouwingen brach-
ten overigens naast woorden van
dank aan de samenstellers van deze
sluitende begroting weer het beken-
de lijstje van wensen en verlangens.
Mevrouw A. M. Mol-van Bellen

deed ter inleiding de verrassende
mededeling, dat zij besloten had,
zich voor de komende verkiezingen
niet meer als raadslid beschikbaar
te stellen, omdat zij meende, dat
haar tijd gekomen was om deze taak
aan een jongere over te dragen.
Opnieuw vroeg zij aandacht voor

een sporthal, een gemeentelijk
zwembad, een nieuw consultatiebu-

reau en speelgelegenheden op plaat-

sen, waar veel kinderen zijn. Zij

pleitte voorts voor dë aanleg van
een ijsbaan, .voor de; instelling van
een cultureel jeugdpaspoort, fluori-

sering van het drinkwater en een
post „nazorg" op de begroting voor
B.G.L.O.-kinderen, die deze school
verlaten. Voorts zou spreekster
gaarne zien de instelling van een
commissie „bejaardenzorg" de be-
noeming van een adviescommissie
voor de Algemene Bijstandswet,

bracht dank aan E.M.M, voor de
vorderingen bij de woningbouw en
eindigde met te wijzen op de onmo-
gelijke toestand wat betreft het ver-
keer in het dorpsecentrum, waar zij

een zgn. „blauwe zone" gaarne
wenste.
De heer H. F. Hose stelde "vast,

dat de algemene financiële positie

van de gemeente tot tevredenheid
stemde. Hij besprak vervolgens en-
kele aspecten van het onderwijs in

verband met de komende Mammoet-
wet en bepleitte stimulering van de
bouw van woningen in de vrije
sector. Spreker bepleitte de bouw
van een sporthal en een spoedige
aanvang van de bouw van het nieu-
we bejaardentehuis en wees erop,

dat volgens zijn fractie de bouw

van een gezondheidshuis met het
oog op de volksgezondheid preva-
leert boven de bouw van een brand-
weergarage en remisegebouw voor
Publieke werken, hoe noodzakelijk
deze laatste gebouwen ook zijn.

Voorts wees spreker op de dringen-
de behoefte aan meer zaalgelegen-
heid voor culturele doeleinden en
vroeg aandacht voor de omgeving
van het Stationsplein, die hoognodig
in overeenstemming dient te worden
gebracht met de daar plaats vinden-
de nieuwbouw.

De heer W. van der Werff zag
grote veranderingen bij de komende
raadsverkiezingen in de Zandvoortse
Raad, mede in verband met de
komst van een nieuwe burgemeester
op 1 juni a.s. Spreker citeerde ge-
deelten uit het Bijbelboek Prediker
en meende, dat er desondanks niets

nieuws onder de zon zou komen.
Spreker sprak de hoop uit, dat on-
der de nieuwe burgemeester de
nieuwe raad straks een raad van
daden en niet van woorden zou blij-

ken te zijn. Spreker vroeg aandacht
voor meer gemeentelijke zorg voor
de duinterreinen, waaraan zijns in-

ziens nog al het een en ander man-
keerde.

De heer J. W. Gosen maande, on-
danks het gunstige aspect van deze
begroting, aan tot veel voorzichtig-
heid, want één zwaluw maakte zijns

inziens nog geen zomer. Hij vroeg,
na verschillende financiële zijden

van de begroting onder de loupe te

hebben genomen, wat de politie

denkt te ondernemen tegen de No-
zems in het komende seizoen en of

men zal toelaten, dat deze jongelui
weer languit op straat zullen gaan
liggen. Uiterst bezorgd betoonde
'spreker zich over de vestiging van
een nieuwe Petro-Chemische indus-
trie ten zuiden van . het Noordzee-,
kanaal en betoogde, dat de Düit'sers

in de toekomst zeker niet van het
ene Ruhrgebied naar het andere
zullen trekken. Daarna diende de
heer Gosen de eerder besproken
motie in, betreffende het wegen-
verkeersprobeem.
Wethouder mevrouw C. Stemler-

Tjaden beantwoordde als eerste de
sprekers. Zij verklaarde onder meer,
dat de instelling van een advies-
commissie Algemene Bijstandswet
in voorbereiding is. Voor een cultu-

reel jeugdpaspoort is in Zandvoort
de belangstelling gering en men on-
dervindt ook weinig medewerking
van andere gemeenten. De bejaar-
denzorg zal waarschijnlijk worden
uitgebreid met het verstrekken van
warme maaltijden volgens 't „tafel-

tje-dekje" systeem, dat in Haarlem
met succes wordt toegepast. Zij ver-
klaarde voorts, dat een intensief on-
derzoek wordt ingesteld naar leven
en werken, verlangens en wensen
van de Zandvoortse bejaarden, in

samenwerking met de Directeur van
de Sociale dienst. Een gedetailleerd

rapport daarover is te verwachten.
De bouw van het nieuwe

bejaardentehuis zal vermoedelijk
begin volgend jaar kunnen
aanvangen. De stichting van een ge-
zondheidshuis heeft grote aandacht
bij het college, diverse besprekingen
met de plaatselijke Kruisverenigin-
gen en met de G.G.D. in Haarlem
hebben hierover reeds plaats gehad.
De fluorisering van het drinkwater
zal naar wordt gehoopt in de eerst-

komende raadsvergadering aan de
orde komen.

Wethouder J. L. C. Lindeman
deelde mede, dat ten aanzien van de
stichting van een sporthal nauw
contact bestaat tussen stiohtings be-
stuur en het college. Een bepaald
object heeft men thans reeds op het

oog. De stichting van een eigen ge-

meentelijk zwembad bracht naar het
oordeel van de wethouder nog al

wat konsekwenties mee; zodat voor-
lopig zal moeten worden volstaan

met het instructiebad in Bouwes
Palace. In het nieuwe stedebouw-
kundig plan van Ir. Nix is ruime
aandacht besteed aan speelruimte
voor kinderen. Een ijsbaan zag spre-

ker wellicht binnenkort verwezen-
lijkt in de bevloeiingsvijvers van de
Rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Een nieuwe remise voor Publieke
werken werd gepland ten noord-
oosten van deze installatie. De her-
aanplant van de gekapte bebossing
blijkt bijzonder riskant. Geëxperi-
menteerd wordt momenteel met
enige boomsoorten. Wat de vestiging
van een nieuwe Petro-Chemische
Industrie betreft was spreker het
ten volle met de heer Gosen eens.

De leefbaarheid in deze streek zal

er zeker niet op vooruitgaan. Het is

echter een moeilijke materie, want
Amsterdam heeft hier „een dikke
vinger in de pap". Persoonlijk
maakte spreker zich hierover bij-

zonder ongerust, ook wat betreft het
lozen van vuil water in zee. Afge-
wacht zal echter moeten worden,
hoe deze zaak zich verder ontwik-
kelt en het college blijft in deze de
zaak op de voet volgen.

(Doorlezen pagina 2).

HOTEL BOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand novem-
ber zaterdag- en zondagavond

8 uur:

Het gevierde orkest

The Bouncers
o.l.v. Koos van der Heeft

•
In ons internationale cabaret-

en variété-programma

Les Walthens
Acrobatisch danspaar

Lucjan Lorska
Poolse zangeres

•
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

VRAAG OM SINT NICOLAAS
ZEGELS KOOP BIJ DE ZAAK DIE
ZE HEEFT MOOIE PRIJZEN
Op dezelfde dag, dat St. Nicolaas

Zandvoort binnenkomt start de Sint
Nicolaas zegeltjes actie. De zegels en
de formulieren, waar de zegels op-
geplakt moeten worden, kunt TJ

verkrijgen bij de winkeliers, die een
aanplakbiljet van St. Nicolaas actie

op het raam hebben.
Voor 1 gulden besteden 1 zegel.

Bij 25 zegels 1 formulier vol, 1 kans
Dan behoeft U alleen nog maar de
rebus en de. slagzin goed te raden.
Wanneer Uw formulier geheel af is

dan moet U het op één van de on-
derstaande dagen in leveren. Er
staat hiervoor een bus bij restaurant
Queenie, Kerkplein. Wilt U een be-
paalde dag meedoen, dan op deze
dag voor 18 uur (6 uur) in de bus
J
#eVpen.-'= - • ' -

Dagen prijs uitreiking

1 woensdag 24 november, voor
volwassenen, 2 zaterdag 27 novem-
ber voor kinderen, 3 maandag 29
november volwassenen, 4 dinsdag
30 november, kinderen.. 5 woensdag
I december, volwassenen, 6 donder-
dag 2 december kinderen, 7 vrijdag
3 december volwassenen, 8 zaterdag
4 december, 'kinderen. Ook zullen
er waarde bonnen uitgereikt worden
enkele prijzen: Volwassenen: 1 Ra-
dio en Pickup combinatie, 2 Café
bar en speeldoos, 3 Koffie molens,
4 Radio's, 5 Stopwatches enz.
Kinderen: 1. Fietsen, 2 Skelters, 3
Trapauto's, 4 Poppen (1 meter) 5
Meccano's enz. Meer dan 175 duur-
zame prijzen.

DamP°breekt
de kracht van een verkoudheidMB bij Vader, Moederen Kind.
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DAMESKAPSALON

«IfaOHM»
Haltestraat 63 - Tclef. 2214

's Maandags gesloten.

ZATERDAGAVOND

DANSEN
ffDE SCHELPff

Zandvoort

Het



Na Uw wandeling een kop soep of een
kop koffie met een moorkop bij: (Rinkze Café-Restaurant

RAADHUISPLEIN 1

TELEFOON 2820
Geopend 10-6
Zondag 10-8
's Maandags gesloten.

Voor een fijn en geurig

Sint Nicolaas-

geschenlc

naar

Parfumerie

VAN DAM
Haltestraat 53 Telefoon 3449

Grote sortering in luxe coffrets, poederdozen,

parfumerieën, toiletartikelen, byoux enz.

Voor de kinderen:

Een lekkere Sinterklaasattraktie.

DAMES!
Voor een MODEENE COIFFUEE naar

JOHNBARTH
in Bouwes Palace

PROFITEER NU
van onze wintertarieven!

WASSEN EN WATERGOLVEN ƒ3,—

DIVERSE SPOELINGEN vanaf ƒ 4,—

TEINTURE * ƒ5,—

Permanent COLD WAVE, compleet vanaf ƒ 10,

—

Bovendien een grote bus JOHNBARTH's
HAIRSPRAY, voor slechts ƒ3,40

U wordt t>ü ons direct geholpen zonder afspraak.

JOHNBARTH
KAPPERSBEDRIJVEN
in BOUWES PALACE, Ie etage, te bereiken via

Hoofdingang of via Trappenhuis, links naast het

Zwembad.

Caltex Edelhaardolie
f 16,50 per IOO liter

Vandaag gebeld Morgen besteld!

S. S. BEEN, Amterdamsevaart 112 - Haarlem
Tel. 02500 - 18043

VLEESHOÜWERIJ



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT Koelkast.., - Stofzuigers

VOOR SINT NICOLAAS ELECTKISCHE HUISHOUDELIJKE APPARATEN IN EEN GROTE KEUZE!

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle marken

WASAUTOMATEN

I lf P" I I D Bur£- Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.

.

pagina 3 of 4, 12 cl. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm. -

pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40% red.

"

Bij contract belangr. kort.

Coby Beek-Meisner

Schoonheidsspecialiste

Willem Draijerstraat 3

Telef. 3412

Behandeling volg. afspraak

ff?£tfHFF?S>

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van 1964 en 1965

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Taunus 17M.
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

GOED TEHUIS gezocht v.

jonge HONDJES. Klein

soort. Brederodestraat 29,

Telef. 3839.

Banketbakkerij RINKEL
vraagt voor direct:

LEERLING of 'gevorderd

leerling. Telef. 2820.

Amsterdam in 17e eeuwse
prent, dubbel-pocket, met
meer dan 100 reproducties

van oude prenten.

Speldjes, speldjes, speldjes

Fraaie speldjes te koop van
diverse herkomst, voor uw
kinderen en kleinkinderen,

ten bate van het Jubileum-

fonds van „Voor Anker".

Verkoop elke vrijdagmid-

dag van half vier tot -half

vijf in „Zomerlust", (ing.

Gasthuisplein).

Bert gebeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. kranten en

druk 5 ctTapijt en gewatt.

deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood Koper 200 et

geel koper 135 et., lood 62

et, zink 55 et Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32

TEL. 4376
•

' U belt, wij komen 1

HUIS TE KOOP GEVR.
Liefst omg. duinen.

Tel. 3763.

Amsterdamse Zandvoorters

en Zandvoortse Amster-
dammers: er verschijnt een

rijk geïllustreerde dubbel-

pocket over Amsterdam in

17e eeuwse prent. Meer
dan 100 reproducties van
oude prenten en 10 fraaie

fragmenten van de vogel-

vluohtkaarten van Balth.

Floris. Het meest aantrek-

lrjke St. Nicolaasgesohenk

ƒ4,95. Elke boekhandelaar

kan U reeds het prospectus

geven. Vraag er direct om.

GARAGE
TE HUUR GEVRAAGD
Brieven onder no. 6-10

bureau van dit blad.

Jongo vrouw, alg. ontw. m.
veel vrije tijd, zoekt thuis-

werk, onversoh. wat. Br.

no. 18-11 bureau v.d. blad.

Schoonheidsspecialiste, 42

jr., alg. ontwikeld, repr.

verschijning, in het bezit

van Stivas diploma's A en

B, zoekt passende werk-
kring, resp. deelname in

schoonheidssalon te Zand-
voort of omgeving. Br. no.

17-11 bureau van dit blad.

Amsterdam in 17e eeuwse

prent, dubbel-pocket, met
meer dan 100 reproducties

van oude prenten.

Te k. of te huur gevraagd:

vrijst. HUIS in Zandvoort

Evt. te ruilen v. vrij bov.

huis in Eindhoven, best.

uit suite, badk., slaapk.,

keuken; 2e etage: 3 slpk.,

zolder. Br. no. 16-11 bur.

van dit blad.

WEGGELOPEN
rood KATERTJE, 6 mnd.
oud. Kinderen erg verdrie-

tig. Teg. bel. terugbrengen

bij Keur, Thorbeckestr. 29.

1900 1965

VE tG
Ja natuurlijk staat onze

VELO WASCOMBINATIE
bovenaan de top. Met zijn

65 jaren vakmanschap
koopt U zonder enige risico.

Neemt U rustig en vrij-

blijvend een demonstratie
bij U thuis.

VELO - Zeestraat 37

Zandvoort - Tel. 4590

VELO - Grote Markt, hoek
Jansstr., Haarlem, tel.10117

Een VELO COMBI kopen.
Is geen risico lopen!

Amsterdam in 17e eeuwse
prent, dubbel-pocket, met
meer dan 100 reproducties

van oude prenten.

Grv Krocht 18 Taxi Tel. 2600 Dag en nacht

Wij krijgen bezoek...
OP 20 en 27 NOVEMBER a.s. KOMT SINT
NICOLAAS BIJ ONS OP BEZOEK. ZIJN BE-
ZOEK GAAT GEPAARD MET VELE
ATTRACTIES.

Bij f 5,00 boodschappen hebt U recht

op een gratis flesje CARTOEF parfum

EEN GRATIS SCHOONHEIDSBEHANDELING
(op een nader te bepalen tijdstip) en een

LEUKE SCHOONHEIDSSET ontvangt U bij

aankoop van ƒ10,— boodschappen.

(m.u.v. BOMEE artikelen en geneesmiddelen).

Jongens en meisjes opgelet!
WIE HEEFT DE MEESTE SPELDJES?
De winnaar ontvangt een verrassing van Sint

Nicolaas.

Kinderen, die een briefje van één der ouders

aan Sint Nicolaas kunnen laten zien, waarin
staat dat ze een goede daad of een karweitje

hebben gedaan, ontvangen eveneens een verras-

sing van Sint Nicolaas.

Breng een bezoek aan onze gezellige winkel,

duizend en één Sint Nicolaas geschenken staan

voor U uitgestald.

ER IS GEEN „GESCHENK-PROBLEEM" OF
BEAU MONDE HEEFT ER EEN OPLOSSING VOOR!

DROGISTERIJ-PARFUMERIE

BEAU MONDE
Kerkstraat 36 - Zandvoort

Wij SIOFFEREN uw meu-
belen vakkundig, geen. fa-
briekswerk.
Woninginrichting H E E -

M E IJ E R, Van Ostade-
straat 7, telef. 3116, Am-
sterdam, tel. (020) 82242.

GEVR.: • GEM. ETAGE
(liefst geheel vrij) of par-
terre (2 of 3 kamers) voor
perm. v. werk. echtp. zjk.

Br. no. 19-11 bur. v.d. blad

TIMMERWERK, reparaties

etc. Vrijbl. prijsopgaaf.

P. Keur - Kerkpad 3.

TE KOOP GEVRAAGD

:

KUNSTSCHAATSEN (met
schoenen) maat 33. Tel.4322

Jong echtp., baby verw.,
zoekt v. perm. woonruimte.
Bereid event. verb.kosten
voor eigen rek, te nemen.
Kreuger, Willemstraat 6.

SINT EN PIET
OP BEZOEK?

Bel 4690! Zuiderstr. 14.

Bejaardensociëteit
„VOOR ANKER"

Zang- en muziekmiddag
te 'geven door de heer
Leonard Horn, met aan
de piano mevrouw Elza
Schmidt, op maandag-
middag 22 november,
2 uur, in Zomerlust.

Opera-aria's, Spaanse
volksliederen, Negro spiri-

tuals, Jiddische en He-
breeuwse liederen, frag-

menten uit „My fair Lady"

Toegang kosteloos voor alle

bejaarden (ook niet-leden).

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

mijn leeg te aanvaarden,
(evt. gedeelte). Mak.kant.
„SLEUTELHOF", Zandv.
weg 67, Aerd.h. Tel. 02500

43647 of 84048.

TE KOOP: PAPEGAAI,
pracht jonge vogel ƒ30,—

,

met nieuwe kooi ƒ 75,—

.

Kan ook opgestuurd wor-
den. Tel. 070 - 836080.

WONINGRUIL
Aangeb. te H'lem b.d. Rus-
tenbiaan: vrij bov.huis, 2
kam., 2 kl.kam., keuk., gang
w.c, gr. zolder, ƒ11,- p.w.
Gevr. te Zandvoort of omg.
fel. bov.huis of flat. Br.
no. 11-11' bureau v.d. blad.

TE KOOP GEVR.: HUIS
v. ingez. ± ƒ45.000,—

.

Br. no. 16-7 bur. v.d. blad.

WIE HEEFT per abuis
onze TRANSPORTFIETS
meegenomen? Gaarne te-

rugbezorgen Slagerij C. v.

Eldik, Haltestraat 12.

Amsterdam in 17e eeuwse
prent, dubbel-pocket, met
meer dan 100 reproducties
van oude prenten.

Verlofgangers
vragen voor 3 maanden

kindermeisje en werkster
Telef. 3542 - Brederodestraat 172

ZANDVOORTS TAMBOERKORPS
vraagt

Hoornblazers(sters)
(14 jaar en ouder) of meisjes en jongens
die hiervoor opgeleid willen worden.

Inlichtingen: Donderdags van 7 uur af
in de Hannie Schaftschool.

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zQn ALL RISK verzekerd I

Dr. Sohaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Modehuis S. Piller
Kerkstraat 4 - Telefoon 3397

Een grandioos Sint Nicolaasfeest!
EEN GRANDIOOS SINT NICOLAASFEEST!

Wij gaan tezamen met onze Zandvoortse clientèle een enorm SINT NICOLAASFEEST
vieren en hebben hiervoor zeer diep in de buidel getast. U weet natuurlijk allen dat

vele Zandvoorters naar Haarlem en Amsterdam gaan om te winkelen.

Ons is het echter gelukt om bü onze laatste aanbieding van ons 10-jarig bestaan zeer
vele Amsterdammers en Haarlemmers naar Zandvoort te laten komen om te winkelen.

DIT MOET U TOCH WEL VOLDOENDE ZEGGEN.

Maar wat wij nu gaan doen is wel zo enorm dat het zelfs onze 10 jaar aanbieding met
stukken slaat.

Bü deze gelegenheid gaat het ons niet om de knikkers, maar om het spel.

Wij zullen bewijzen, dat ook in de winter niet Zandvoorters naar ons dorp komen, mits

men attractief genoeg is.

Leest nu onze attracties en U kunt

Uw ogen niet geloven!

1. Voor alle kinderen die met hun ouders in onze zaak komen hebben wij geheel koste-

loos BEELDIG SPEELGOED. Of U koopt of niet.

2. BIJ AANKOOP van ƒ 10,00 krygt U CADEAU: een PRACHTIGE DAMES-SHAWL
of TWEE THEEDOEKEN.

3. Bü AANKOOP VAN ƒ25,— CADEAU: Een TRICOT-NYXON BLOUSE met I. mouw.

Bü AANKOOP van ƒ40,— CADEAU: een beeldige WINTER DAMES-PÏTAMA.

BIJ AANKOOP van ƒ50,— en nu zorgen we eens voor de heren. Weet U hoeveel

een origineel MANHATTAN HEREN . OVERHEMD kost? Informeert U eens in

elke goede heren-modezaak. Als U bü ons ƒ50,— besteedt krijgt U het zo maar
CADEAU.

BIJ AANKOOP VAN ƒ80,—. Nu bent U nieuwsgierig geworden. Welnu, dames,

hier is het dan. U weet allen wat een GEWATTEERDE NYLON PEIGNOIR kost.

We hebben een beperkte voorraad in beeldschone dessins. U behoeft er bü ons

geen ƒ 25,— tot ƒ 35,— voor te betalen. Bü aankoop van ƒ 80,— mag U er één in

Uw maat uitzoeken. DIE KRIJGT U VAN ONS CADEAU.

Onze cadeaux worden geëtaleerd, zodat U dus buiten reeds kunt zien en beoordelen hoe
waardevol onze cadeaux zijn. Wü hebben 'n hele serie EXTRA GOEDKOPE aanbiedingen
(ook voor de heren), maar ook hiervoor gelden onze cadeaux.

Met dit Sint Nicolaasfestijn beginnen we ZATERDAG 20 november, 's morgens om 9 uur.
„Natuurlijk vvordt het zeer druk en daarom raden we U, Zandvoortse dames: komt bü-
tü'ds, dan heeft U de eerste en beste keus.

Vanzelfsprekend doen we ook mee aan de SINT NICOLAAS ZEGEL-ACTIE, zodat U
dus ook nog Uw Sint Nicolaaszegels van ons kirijgt.

EEN GRANDIOOS ST. NICOLAASFEEST. EEN GRANDIOOS ST. NICOLAASFEEST.

Modehuis S. Piller
Kerkstraat 4 - Telef. 3397

Dinsdagochtend a.s. geopend!

In de Sint Nicolaasweek dinsdag de gehele dag en 's avonds tot 9 uur geopend.

BOEKEN - VULPENSETS
VULPENNEN - BALLPOINTS
DOZEN POSTPAPIER

zü'n altüd welkome

Sint Nicolaas geschenken
Of voor de lange winteravonden een gezellig

FAMILIE-SPEL.
Wij hebben een grote keuze JUMBO SPELEN

en PUZZELS.
PRACHT SORTERING FEESTARTEKELEN!

Ziet de etalage en loopt eens binnen bü:

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Schotse ruiten
tafelkleden
in diverse kleuren.

90x95 ƒ14,75; 140x170 ƒ29,75
Rond, 140 doorsnee ƒ29,75
TAFELLOPER 45 x 140 ƒ 9,75

DIVANKLEED 140 x 225 f 36,75

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 - Telefoon 2119

Bakkerij Seysener
Haltestraat 23 Telefoon 2159

DEZE WEEK ALS

Bijzondere reklame:
VIER PENSEE-GEBAKJES ƒ 1,20

250 GR. Speculaasjos ƒ 1.00

250 GR. Roomboter speculaasbrokken ƒ 1,75

250 GR. Roomboter speculaasjes ƒ 1,75

150 GRAM NOUGAT 72ot.

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze
attractieve Sint Nicolaas-etalage.

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 38a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

Goed
gekleed zijn
is prettig, maar goed gekleed blijven

is mogelijk als U het betere (met de

levensduur) hot Uwe maakt uit onze

uitgebreide collectie.

COSTUUMS van ƒ89,— tot ƒ195,

—

SPORTCOLBERTS van ƒ 39,— tot ƒ 79,-

OVERJASSEN van ƒ 89,— tot ƒ165,-

PANTALONS
REGENJASSEN

van ƒ 22,— tot ƒ 49,-

van ƒ 39,— tot ƒ112,-

Verder een ruime sortering

PULLOVERS - TRUIEN - WOLLEN
VESTEN - OVERHEMDEN
SPORTIIEMDEN - FANTASIE-
VESTEN - DASSEN - SOKKEN
SJAALS etc.

Wü brengen U de grootste keus
tegen de laagste prijzen.

te
&é«fc—

•

SPECIAALZAAK VOOR.
HERENHODEen HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3136

Bil



Sint Nicolaas

vond in Zandvoort een
kostelijk adres voor mooie

en praktische cadeaux.

Hü koos

RUWIELEN
BROMFIETSEN
KINDERFIETSEN

DRIEWIELERS
AUTOPEDS

ONDERDELEN

Versteeqe
vHflLTESTRHBTia: V v

TEL: 4493 • ZANDVOORT

Wie nu koopt
heeft de meeste keus!

ENORME SORTERING
GRAMMOFOONPLATEN v.a ƒ 1,95

LANGSPEELPLATEN 30 cm f 9,90

PLATENALBUMS v.a ƒ2,95

Zeer goede

G Transistor Radio
met tas en oorschelp, compleet . 29

RUIME KEUZE T.V. TAFELS v.a ƒ 37,50

KADO's voor JARENLANG GENOEGEN.

PLATENSPELERS - RADIO'S

VERSTERKERS - LUIDSPREKERS
NOG VEEL MEER - KOM KIJKEN

DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15

Afwasbaar en toch goede sier,

geeft plastic behang Balacuir!

J. van den Bos
woninginrichting

Bilderdykstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

(^.cróetterle

aiócn vcjance.

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Student geeft bijles
in Nederlands en Engels.

Brieven onder nr. 30-9 bureau van dit blad.

HET ADRES VOOR UW

Banketletters

Marsepeinfiguren

Speculaaspoppen
en

St. Nicolaastaarten
Onze naam uw waarborg
voor 'kwaliteit

RAADHUISPLEIN 1

Telefoon 2820

ENORM
is onze keuze

Sint Nicolaas

geschenken

o.a. byouterieën, parfumerieën, toilet-artikelen,

toilet-tassen, zeep, Eau de Cologne enz. enz.

Ziet onze etalage.

Drogisterij Blaauboer
Haltestraat 46 - Telefoon 2392

Krijgt U gasten?
Geen bezwaart

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

ZÉLF GEDAAN IS ZÉLF VERDIEND!
U kunt heel wat bereiken met goede
materialen, precies de verf die u nodig

. hebt en met een doeltreffend advies.
Wij zijn u graag van dienst!

Schildersbedrijf

P. J. DANNENBURG
Stationsstraat 7-9 - Zandvoort

Telefoon 2803; b.g.g. 2457

Ook auto-verfspuitbussen

OFFICIEEL PLASTICOLOR DEALER

Enorme collectie

Sint Nicolaas en

Kerst-geschenken
w.o.: OLD SPICE - TABAC
YARDLEY - MAJA - VICTOR.
HOLLAND HOUSE.
VERHUUR en VERKOOP van
Hanau hoogtezon apparaten.
Gratis monsters en speldjes

voor de kinderen.

DROGISTERIJ

BLOM
Winkelgalerü

t.o. Hotel Bouwes

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3 Telef. 2129

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door.

ervaren reparatrice.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 482S

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 33S4

Voor alle

verzekeringen

ieuwe verrassing bij De Gruyter!
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BIJ

AANKOOP
VAN GROTE BUS HAARLAK
VAN 295

2 fUSJtsHAARVERSTEVIGER van75

ELKE TWEEDE 250 GRAM
DE GRUYTER KOFFIE

ELKE TWEEDE FLES DE GRUYTER

MOKKA DESSERT ^ftHSHSI
|@EoF ELK TWEEDE POTJE OPLOSKOFFIE

:

GOED
KOPER

BIJ 2 PAKJES

SUPER-of TAFELMARGARINE

PRIMA REEP

GRATIS

35 GOED
KOPER

VAN
(in enkele winkels nog niet verkrijgbaar)

• ELK TWEEDE PAK DE GRUYTER

j CUSfflRDoiVLAPOEDER

'4PRUS

""3

V.

-*.r i

2 ROLLEN DE GRUYTER

v-

BESCHUIT

59
SAMEN
VAN 72

Ifs^

Êf ELK PAK DE GRUYTER

VOOR
SLECHTS

CALVE

2 PAKJES è 20 STUKS DE GRUYTER

CELSTOFZAKDOEKJES

40
SAMEN

50

V.' ''Jf'

\ ! 250 GRAM

FANTASIE-MACARONI MAYONAISE
fl BOTERHAMWORST

TUBE
VAN 69

VOOR
SLECHTS

•iiK."",-'»^ 3,i.''&J¥£8Lx T^are.

DE GRUYTER^
SKS^wHÏïniïCafé-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150
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Jeugd en „'t Helm" wat nu!

„Jeugd en 't Helm", wat nu? Dat
is de vraag, die terecht gesteld

wordt na afloop van de zozeer ge-

slaagde culturele week voor de
jeugd, die de stichting „Culturele

kring 't Helm" van 4 tot en met 10

november j.1. organiseerde. Een
vraag, die maar niet zo direct te

beantwoorden valt, omdat dit van
velerlei factoren afhankelijk is.

Ik denk aan de financiële zijde

van de zaak, die zeker in de eerste

plaats aan de orde komt, want het

organiseren van een dergelijke week
kost handen vol geld en vervolgens

zou men ook de vraag kunnen stel-

len: „zal een volgend maal de jeugd
weer even enthousiast medewerking
verlenen als dat ditmaal het geval

is geweest?" We moeten dan aller-

eerst vaststellen, dat hoe voortref-

felijk en met groot enthousiasme

„'t Helm" deze week organiseerde,

men toch nog lang niet de gehele

Zandvoortse jeugd bereikte. We
misten er nog héél veel speciaal de
- laten we het zo maar uitdrukken -

op de moderne tijd ingestelden. We
zagen geen beatle-groepen, geen
pop-art enthousiasten, ja de jazz-

enthousiasten waren evenmin ver-

tegenwoordigd. Dat neemt niet weg,

dat ieder zich met ons verbaasd zal

hebben over hetgeen de jeugd vin
heden presteren kan op het meest
uitgebreide culturele gebied. De
fraai ingerichte expositie was daar

wel een sprekend voorbeeld van.

„'t Helm" heeft bij dit alles ons

inziens er - waarschijnlijk ongewild
tooh het wedstrijd-element teveel

bij ingeschakeld. Hoewel de voorzit-

PRINSESSEN VINDEN PARTNERS
Onder deze titel verschijnt bin-

nenkort een nieuw Oranjeboek over

de romances van de drie Prinsessen

Beatrix, Irene en Margriet. Het is

geschreven door de bekende auteur

K. Norel, die hiermee een derde

boek heeft toegevoegd aan zijn

reeds eerder verschenen boeken
over ons Koningshuis.
Het boek bevat korte levensschet-

sen van de drie Prinsessen en van
hun levenspartners, wier afkomst,

studie, werk en interessen uitge-

breider beschreven worden. Verder
worden de gebeurtenissen beschre-

ven die zich hebben afgespeeld rond
de verlovingen van Beatrix en Mar-
griet en de verloving en het huwe-
lijk van Irene. Daarbij Is, veel aan-
dacht besteed aan de reacties van
hefc Nederlandse volk.

Het is een boek voor allen die

meeleven met het Oranjehuis, over
de interessantste periode uit het le-

ven der Prinsessen. Geïllustreerd

met meer dan zeventig foto's.

Het verschijnt deze maand bij La
Rivière & Voorhoeve te Zwolle.

ter, de heer J. H. Hanrath en de
wethouder Mevrouw C. Stemler-
Tjaden er beiden in gehouden toe-
spraken enkele malen op wezen, dat
het hier geen wedstrijd betrof, doch
zuiver een aftasten van de moge-
lijkheden die zich bij de jeugd op
cultureel gebied openbaren, v/as de
praktijk, daarmee in lijnrechte te-

genspraak. Immers, door het be-
schikbaar stellen van geldprijzen
werd het wedstrijd-element ten vol-
le ingeschakeld. Geldprijzen, die

ons inziens te hoog lagen. Het is al-

tijd nog de moeite waard om mee te

doen als je met inzending of mede-
werking / 100,—, / 50,— of ƒ 25,—
kunt winnen. Daarom zullen er ook
maar weinig jongeren geweest zijn,

die hun medewerking gaven uit

puur idealisme, de oorspronkelijke
opzet van „'t Helm". Wij hebben er
althans niet één gesproken. Alle in-

zenders(sters) hadden het maar over
één ding, namelijk „zou ik wat win-
nen?" en de teleurstelling dat dit

niet het geval was, bleek bij velen
zeer groot. U zoudt eens hebben ge-
zien hoe veel en veel minder de be-
langstelling voor dit gebeuren was
geweest, indien bijvoorbeeld uitslui-

tend oorkondes, eervolle vermeldin-
gen of geringe beloningen voor de
geleverde moeite en prestatie in uit-

zicht waren gesteld.

Daarom is, hoe nuttig, interessant

en belangwekkend deze culturele

jeugdweek ook was, deze manifesta-
tie nog geen graadmeter voor „'t

Helm" om erop te kunnen voort bor-
duren ten opzichte van de toekomst.
Of men die jeugd en nu bedoel ik

de gehele jeugd en niet een gedeelte
daarvan, werkelijk warm en enthou-
siast heeft gemaakt voor de doel-
stellingen, die 't Helm met deze
aanloop zich heeft gesteld, namelijk
een samengaan van ouderen en
jeugdigen, die, - zoals de burge-
meester zei - elkaar nodig hebben,
dat zal eerst blijken, wanneer ons
gemeentebestuur zijn plannen in

daden omzet door een eigen tehuis

voor de jeugd beschikbaar te stel-

len, „'t Helm." financieel in staat

blijft stellen op de thans ingesla-

gen weg verder voort te gaan, - zij

het dan wellicht in een veranderde
vorm, want „al doende leert men"
en wanneer straks werkelijke be-
langstelling bij de jeugd zal bestaan
voor het spreekuur der jongeren,
dat thans door Mr. van Fenema
werd ingesteld, zoals U elders in

dit blad kunt lezen.

Is uit deze culturele jeugdweek
iets blijvends gegroeid? Dat is de
grote vraag, die thans kan worden
gesteld, een vraag, die thans nog niet

kan worden beantwoord. De tijd zal

dat moeten Ieren. Heeft „'t Helm"
blijvende contacten overgehouden

LIEDJES DIE DE JAREN TROTSEERDEN (vervolg).

Bewaard is ook gebleven een
dichterlijke ontboezeming van ene
domine J.W.F., die predikant in

Delft was en vele jaren de zomer-
maanden in Zandvoort doorbracht.

Op doktersvoorschrift moest het ge-

zin veel aan zee doorbrengen en het
beviel deze dominee hier zó goed
en hij wist zich zó in het Zandvoort
van. toen in te werken, dat hij er

enthousiast en spontaan het volgen-

de vers over maakte. Het stamt uit

1874 en duidelijk blijkt eruit, dat

toen reeds, nu ruim negentig jaar

geleden Zandvoort als badplaats in

opkomst was en dat men zeer veel

waarde hechtte aan het zgn. ,kuren'

Nooit zal ik vergeten
't heilzaam Zandvoorts bad,

Waar des dokters uitspraak
ons gezonden had,

Daar, daar is 't toch leven
aan en bij de zee,

Wie mocht daar vertoeven,
en was niet tevrêe?

't Heb daar vele dagen,
vroolijk doorgebracht,

Frisse lucht en vrijheid
sterkten daar de kracht.

's Morgens bij 't ontwaken,
atlinkt de roep alrêe,

„Wie er visch wil koopen,
burgers komt aan zee!'.'

Ziet de visscherstfinken
storten overvloed,

't Zij van plat of rondvisch,

die men koopen moet,

Ero na 't vlug verkoopen,
zie ze duinwaarts gaan,

Man en maagd beladen,
tijgt op Haarlem aan.

Maar gij blijft er toeven,
en gij neemt uw bad,

Dompelt in de golven
van het zilte nat.

Voelt u warm doortint'len

en gij loopt langs 't strand

Tot gij moe gedrenteld,
ruste zoekt aan kant.

Daar staan babbelkoetsen
of een stoel gereed,

En 't gezellig praatje
weert er al uw leed.

d'Een weet u te melden
menig avontuur

Of u t' onderhouden
over uw lectuur.

Maar dat zal niet bind'ren,
gij hebt ruim den tijd.

Dien ge vroc-lijk koutend,
graag aan vriendschap wijdt

't Geeft vaak stof tot lachen;
Denk eens aan dien heer,

Die daar door zijn badkoets
viel in zee ter neer.

Of die and're dame
van wie men verhaalt,

Dat z'in eens anders badkoets
schromelijk verdwaalt,

Daar ook maakt men plannen,
vóór of na 't diner,

Landwaarts te gaan wand'len,
moe gestaard op zee*

i't Groen wilt ge genieten,"
goed, 't is dichte bij,

Langs den straatweg vindt ge
't schoon aan beide zij,

Goed smaakt dan de ruste,

't zij u Driehuis wacht,
Of dat gij bij Kaufman

liever overnacht.
Maar wil niet vergeten,

't badhuis te gaan zien,

Waar men d'arme kranken
ook wil 'hulpe biên.

Daar toch brengt de liefde

oneindig veel tot stand,

Zoo door mannenkrachten,
als door vrouwenhand.

En wilt ge hen helpen
bij hun edel doel,

Gaat dan dikwijls rusten

in den mandenstoel.
Of hebt gij wat noodig,

aanstonds zijt ge klaar,

Want voor minbedeelden
vindt g'er de bazaar.

Ziet hoe arts en leeraar

en 't jong vrouw'lijk hart,

Als om strijd verzachten
ook der armen smart.

En wilt g'u verpoozen
in der kind'ren rij,

Ook in de bewaarschool
is de toegang vrij.

Ziet hoe 't jeugdig volkje
daar al spelend leert,

En dan vroolijk lachend
weder huiswaarts keert,

'k heb nog meer.
't Vrijdagavonduur is daar.

't Tempelkoor ontsluit zich

en een groote schaar
Zal aan zang zich wijden,

die hun herder leidt.

Die aan d'eed'le toonkunst
ook zijn krachten wijdt.

Wie, die zulk een avond
daar heeft doorgebracht,

Heeft niet recht genoten,
won daar niet in kracht!

Ja, aan ziel en zinnen,

was mij daar 't verkeer

In 't zoo vriend'lijk Zandvoort
levensvreugd te meer.

Vriendschap mocht ik smaken
van die ik daar vond

Maar tehuis gekomen
zegende ik het lot,

Dat ik daar mocht toeven
en ik dankte God.

't Schoone van de schepping
zag ik in haar kracht,

Door de hand des Heeren
luist'rijk voortgebracht,

'k Zag natuurtoneelen,
schitt'rend voor het oog.

Hier het dalend zonlicht,

daar een regenboog.

Nu de donderwolken
dan de bliksemschicht

Of de kalme stilte

van een zeegezicht.

't Is niet te beschrijven,
maar 't gevoel alleen,

Richtte 't hart van d'aarde
naar den hemel heen.

(Wordt vervolgd)

uit deze culturele jeugdweek? Is

er een enthousiaste kern onder de
medewerkenden ontstaan die zegt:

„jongens, dat contact met „'t Helm"
moeten we vasthouden en verder
gaan ontwikkelen en uitbreiden?
„Wanneer dat het geval is, dan is

er reeds veel gewonnen en eerst

dan kan „'t Helm" ten volle gefe-
liciteerd worden met het volkomen
welslagen van deze eerste jeugd-
week, voor de organisatie waarvan
we overigens de grootste bewonde-
ring hebben. Het was inderdaad een
„reuzetaak die men zich op de
schouders had genomen en tot een
zo groot succes wist te brengen.
Met belangstelling zien we daarom
verdere mededelingen over hetgeen
„'t Helm" nu verder van plan is

tz.t. tegemoet, waarbij by voorbaat
op onze hulp en medewerking ten
volle kan worden gerekend. K.

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

OOK IN ZANDVOORT
EEN VROUWENGILDE?
Op woensdag 24 november zal

mevrouw van Buchem-Nuyens, pre-

sidente van het landelijk bestuur
van het Katholiek Vrouwengilde, in

het Parochiehuis, Grote Krocht 41,

het doel en de mogelijkheden uiteen

zetten van het Vrouwengilde, ten-

einüe de oprichting van een afde-

ling daarvan in Zandvoort te stimu-

leren. Het initiatief hiertoe is uitge-

gaan van enkele dames uit de Zand-
voortse gemeenschap, die meenden
dat een Vrouwengilde ter plaatse in

een behoefte zal voorzien. Alle da-

mes die er meer van willen weten
zijn bij deze oprichtingsbijeenkomst,

die om 20 uur begint, welkom.

NIEUW K.V.P.-RAADSLID
Tijdens een gehouden lederibü-

eenkomst van de afdeling Zandvoort
van de Katholieke Volkspartij, heeft

de heer A. J. Versteege, die volgens

de groslijst de vacature als raadslid

zou moeten gaan vervullen als op-

volger van de onlangs overleden

nestor van de Zandvoortse gemeen-
teraad, de heer C. Slegers, medege-
deeld, zijn benoeming tot raadslid

niet te kunnen aanvaarden in ver-

band met drukke werkzaamheden
en veelvuldig verbluf in het buiten-

land. In zijn plaats werd daarom
benoemd de heer Ir. F. M. M. Duk-
kers, die als nummer drie op de lijst

werd geplaatst. De heer Dukkers
verklaarde zijn benoeming te zullen

aanvaarden.

Het nieuwe raadslid is 46 jaar oud

en in Zandvoort in brede kring be-

kend. Hij is secretaris van de Zand-
voortse Reddingsbrigade sinds 1958

en lid van de financiële commissie

van de K.N.B.R.D. In oktober 1964

verwierf hij het diploma „werktuig-

kundig ingenieur" en werd een

maand later benoemd tot adjunct-

directeur van de Hogere Technische

School te Amsterdam.
In het bestuur,van de plaatselijke,

afdeling van de K.V.P. werden tij-

dens bovengenoemde vergadering

gekozen de heren A. van As, A. B.

Biekman, H. E. Bosman, Ir. F. M. M.

Dukkers en G. Kol. In zijn openings-

woord herdacht de voorzitter, de

heer A. J. Versteege het overleden

raadslid, de heer C. Slegers, die hij

onder meer „een fakkeldrager voor

de goede zaak" noemde.
De gemeentesecretaris, de heer W.

M. B. Bosman hield een interessante

causerie over de toekomst van Zand-

voort als woon- en toeristenoord.

Spreker behandelde verschillende in

voorbereiding zijnde plannen, onder

andere sanering van de dorpskern,

de uitbreiding in het zuidelijk deel

der gemeente en de bebouwing van

Zandvoort-noord, welke woonwijk,

die momenteel in aanbouw is,

plaats biedt voor ongeveer 5000 in-

woners.

Toerisme en verbindingswegen

werden door spreker hierna aan de

orde gesteld, waarbij spreker de

bouw van een pier door de N.V.

Havenwerken een grote stimulans

voor de ontwikkeling van ae bad-

plaats noemde. Het uitblijven van

de Rijksgoedkeuring ervoor werd

door spreker betreurd, waardoor

zijns inziens niet alleen de financië-

le positie der gemeente schade on-

dervindt, maar ook 's Iands economie.

REDDINGSBRIGADE SLOEG
KRANIG FIGUUR
De Zandvoortse reddingsbrigade

heeft zondag j.1. met een ledenteam

deelgenomen aan de nationale bri-

gadewedstrijden „reddend zwemmen
in hot Velserbad te IJmuiden-oost.

Deze wedstrijden werden gehouden

onder auspiciën van het district

Noord-west' van de Kon Ned. Bond

tot het Redden van Drenkelingen.

Men 'had zich op deze wedstrijden

slechts kort 'kunnen voorbereiden,

doch desondanks sloeg men een

kranig figuur en werden 'bij de di-

verse onderdelen verscheidene prij-

zen in de wacht gesleept.

De resultaten waren namelijk als

volgt: Bij het nummer 100 meter

schoolslag gekleed dames, werd mej.

S Bos van de ZRB eerste in een tijd

van 1.45.2 gevolgd door mevr. p.
Stokman-Turkenburg Haarlem in

1.46. Bij de heren werd de heer R.

Vos derde in een tijd van 1.49.9 min.

Hij eindigde achter H. Verrijzer

Amsterdam in 1,47 en H.

van Langen Heerhugowaard in 1.49.8

Bij het nummer 25 meter enkelvou-

dige rugslag gekleed jongens, zorgde

H. Kranenburg voor een kleine ver-

rassing. Hij deelde namelijk de der-

de/vierde plaats met S. Zonneveld

Heerhugowaard in een tijd van 28.8

sec. Bij het nummer 50 meter vrije

slag gekleed heren, legde K. van der

Mij e beslag op de tweede plaats in

de tijd van 38.40 sec.rDe beste tijd

was voor J. Besse Haarlem in 38.1

sec. Bij het popduiken werd ZRB
derde in een tijd van 50.8 sec.

Eveneens werd een derde prijs be-

haald bij het nummer 8 x 25 meter

estafette voor gemengde ploegen. Da
tijd was 2,35.2 min. Umuiden werd
hier eerste in 2.27 en Heerhugo-
waard tweede in een tijd van 2,31.1.

„DE WURF" WEER
VOOR HET VOETLICHT
De folklorevercniging „De Wurf"

zal op zaterdag 27 november a.s. in
restaurant „Zomerlust", onder regie
van de heer J. J. Gebe, weer een
uitvoering brengen van Zand-
voortse folklore.

Voor de pauze zal voor het eerst

ten tonele worden gebracht een
door de heer Ernst Keur geschreven
toneelspel „De redboot vaart uit".

Hierin wordt behandeld hoe in vroe-
ger jaren de Zandvoortse redding-
boot onder primiteve omstandig-
heden met paarden in zee moest
worden gebracht, waarna de beman-
ning de zware boot moest roeien
door een dikwijls wilde zee. In
februari 1937 leidde zulk een ge-
vaarlijke oefentocht tot de dood van
een lid van de bemanning, toen de
boot in de branding omsloeg.
Het bestuur van de Koninklijke

Noord- en Zuidhollandse Redding-
maatschappij, alsmede de beman-
ning van de hedendaagse redding-
boot zijn met hun dames uitgeno-

digd, de uitvoering mee te maken.
Na de pauze zal een reeds eez-der

opgevoerd folkloristisch toneelstuk,

geschreven door mevr. Jongsma-
Schuiten, over het voetlicht worden
gebracht.
We komen op dit belangrijk gebeu-
ren in ons eerstvolgend nummer
nog nader terug.

„OEFENING STAALT SPIEREN"
Op de najaarsvergadering van 22

november a.s. in het Gemeenschaps-
huis zullen tevens nadere medede-
lingen worden gedaan over de te

houden onderlinge gymnastiekwed-
strijden van 12 t.m. 17 december a.s.

in de Wilhelminaschool. De te ver-

werken onderdelen, zowel voor de

jeugd als de ouderen, zijn door de
technische commissie vastgesteld.

De jaarvergadering van het K.N.

G.V., 13 november in Utrecht ge-

houden, kwam niet tot het benoe-

men van een nieuwe voorzitter. De
kandidaat de heer J. A. Spijkers

(Hattem) trok zich terug en met
nieuwe kandidaten moest nog over-

leg worden gepleegd.

Een buitengewone algemene ver-

gadering van 5 maart 1966 zal de

beslissing brengen. J. D. de Jong
(Leeuwarden) leidt voorlopig het

K.N.G.V.
De rythmische afdeling van OSS

zal medewerking verlenen aan de

feestavond van de gymnastiekver.

„Heemstede" op 20 november a.s.

ter gelegenheid van haar 20-jarig

bestaan.

Afd. Volleybal.

Heren: F.E.S. - O.S.S. 1-3

Tussenstanden: 15-11, 5-15, 12-15,

1315. De jeugdige ploeg van O.S.S.

is er in geslaagd, na een enthou-

siaste strijd, hun eerste wedstrijd m
het Krelagehuis te winnen.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 13 november:
Umuiden - Zandvoortm. 1-3

Zandvoortm. 2 - Halfweg 0-2

Adspiranten:
-E.D.O. a - Zandvoortm. a 7-1

Zandvoortm. c - Haarlem e 3-1

Zandvoortm. d - H.B.C, d 11-0

Zandvoortm. f - H.F.C, j
10-0

Zandvoortm. g - T.Y.B.B. i 0-2

Zandvoortm. h - O.Gezellen h 3-0

Pupillen:
Zandvoortm a - H.B.C, a 1-0

R.C.H, b - Zandvoortm. b 9-0

RCH. d - Zandvoortm. c 0-0

Zandvoortm. d - E.D.O. d 0-5

Uitslagen zondag 14 november:

Om de zilveren schaal:

Zandvoortm. - V.S.V. 4-1

Kompetitie:
H F C. 3 - Zandvoortm. 3 1-1

Zandvoortm. 4 - E.T.O. 3 2-2

T.Z.B. 2 - Zandvoortm. 5 uitg.

Alliance 3 - Zandvoortm. 6 2-3

D.S.S. 5 - Zandvoortm. 7 5-1

Zandvoortm. 8 - D.S.S. 8 1-2

Zandvoortm. 9 - E.D.O. 10 2-2

O.Gezellen 8 - Zandvoortm. 10 2-4

Junioren:
Zandvoortm. a - Vitesse a t-£

Zandvoortm. b - Concordia b uitg.

Zandvoortm. c - E.T.O. b 3-0

Hillegom c - Zandvoortm. e afg.

Programma zaterdag 20 november:

Zandvoortm. - Geinoord 14.30 u.

Adspiranten:
37. Zandvoortm. a - H.F.C, a 15 u.

62. Zandvoortm. b - T.Y.B.B.b 14 u.

75. Geel Wit b - Zandv.m. c 15.15 u

82. Zandv.m. d - T.Y.B.B. d 15.15 u.

94. Zandv.m.e - T.Y.B.B. f 15.15 u.

107. T.H.B. b - Zandv.m. f 15.15 u.

119. E.D.O. g - Zandv.m. g 15.15 u.

Pupillen:
161 Zandv.m. b - T.Y.B.B. b 14 u.

168. Zandv.m. d - T.Y.B.B. e 14 u.

171. Bl.daal e - Zandvoortm. c 15 u.

Programma zondag 21 november:

Ripperda - Zandvoortm. 14.30 u

W S.V.'30 2 - Zandv.m.2 14.30 u.

9. Zandv.m. 3 - H.B.C. 3 12.30 u.

25. Zandv.m. 4 - E.D.O. 4 9.45 u.

52. Zandv.m. 5 - Bl.daal 3 9.45 u.

64. Sp.stad 2 - Zandv.m. 6 9.45 u.

103. Zandv.ni. 8 - Sp.stad 4 9.45 u.

112 H.B.C. 10 - Zandvoortm. 9 12 u

128! Zandv. 11 - Alliance 4 12.30 u.

134. Halfweg 5 - Zandv.m. 12 12 u.

Junioren:
H.B.C, a - Zandvoortm. a 12 u

150 T.Y.B.B b - Zandv. b 14.30 u.

160*. Zandv. c - Concordia c 14.30 u.

171. Zandv.m. d - Geel Wit b 12.30 u.

194. Zandv.m. e - Geel Wit c 12.30 u.

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"

Uitslagen zaterdag 13 november:

T.Z.B. adsp. a - Vl.Vogels a 5-0

T.Z.B. adsp. d - O.G. d 0-22

Telefonia pup. a - T.Z.B, a 4-1

Uitslagen zondag 14 november:

T.Z.B. - S.H.S. 5-2

Schoten 7 - T.Z.B. 3 2-3

T.Z.B. 5 - Haarlem 11 1-15

Spaarndam 4 - T.Z.B. 6 5-7

Programma zaterdag 20 november:
65. R.C.H. adsp. c - T.Z.B, a 15.15 u.

100. Schoten adsp. c - T.Z.B, b 15 u.

159. T.H.B, pup, a - T.Z.B, a 14 a.

Programma zondag 21 november:
17. Nw. Vennep - T.Z.B. 14.30 u.

51. T.Y.B,B. 7 - T.Z.B. 2 12 u.

88. Heemstede 3 - T.Z.B. 4 14.30 u.

115. T.Z.B. 5 - N.A.S. 5 14.30 u.

125. T.Z.B. 6 - T.Y.B.B. 12 12 u.

130. T.Z.B. 7 - V.S.V. 9 12 u.

195. Halfweg jun.b - T.Z.B.b 14.30 u

Pantoffels

GROTE KROCHT

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"
De Zandvoortse woningbouwver-

eniging „Eendracht maakt macht"
heeft een ledenvergadering uitge-

schreven op donderdag 25 november
in het Gemeenschapshuis. Het be-
stuur zal onder andere de goedkeu-
ring van de leden vragen voor de
bouw van 28 woningen, 25 garages
en drie werkplaatsen op het binnen-
terrein van de A. J. van der Moo-
lenstraat. Daarna zal een voorstel

worden behandeld voor het aangaan
van een geldlening voor de bouw
van 26 garages.
De woningen, die voor E.MM. in

aanbouw zijn aan de Reinwardt-
straat, Leeuwenhoekstraat en Pas-
teurstraat in Zandvoort-noord zul-

len binnenkort worden opgeleverd.

Het is een complex van 44 wonin-
gen. Twaalf ervan vallen onder de
„vrije sectorbouw" en 32 onder de
woningwet-regeling. Zij zullen wor-
den, verhuurd respectievelijk voor

ƒ 130.— en / 100,— per maand. De
garages ƒ 30,— per maand. Tot en
met 20 november a.s. is de inschrij-

ving opengesteld.

BU leest of party,

LEFFERTS dranken erbij!

Zeestraat 44 Telefoon 2254

VEEL TE DUUR
In de advertentie van slagerij

Burger in ons nummer van vorige

week is een beroerde fout geslopen,

ontstaan door een onbegrijpelijke

samenloop van omstandigheden.
Vermeld werd namelijk, dat hon-

derd gram Sax negen en tachtig

cent kostte. Iedereen zal hebben be-

grepen, dat dit een onmogelijke

prijs was.
Het moest namelijk zijn: honderd

gram ham en honderd gram Sax
voor negen en tachtig cent, doch de

ham werd niet vermeld.
Wij maken de directie van slagerij

Burger onze excuses voor deze mis-
rekening en geven de verzekering,

dat in den vervolge hun annonces
onze„meer dan normale aandacht
zullen hebben.

SPREEKUUR VOOR JONGEREN
De burgemeester van Zandvoort

is voornemens een proef te nemen
met het houden van een spreekuur

voor jongeren in de leeftijd van 12

tot 20 jaar.

Deze spreekuren zijn voorlopig

vastgesteld op de vrijdagen 3 de-

cember en 7, 21 en 28 januari a.s.,

des namiddags van 3.30 tot 4 30 uur.

Zo nodig volgt in januari 1966 een

nadere publikatie. Een eventuele

verhindering van de burgemeester

zal tijdig in de Zandvoortse bladen

worden bekendgemaakt.

ZANDVOORT KRIJGT
EEN NOTARIS

Bij Koninklijk Besluit is tot No-
taris in Zandvoort benoemd de heer

F. J. M. Weve. Hij zal zich vestigen

aan de Kostverlorenstraat 13 ver-

moedelijk begin volgend jaar.

De heer Weve, die 42 jaar oud is,

is thans candidaat notaris bij notaris

Pos in Amsterdam.

STICHTING BESCHERMING
DUINLANDSCHAP" IS BEZORGD
Het bestuur van de stichting „Be-

scherming duinlandschap" te Zand-
voort maakt zich ernstige zorgen

over de aantasting van het duinter-

rein in Zandvoort-zuid.
Het bestuur wijst erop, dat De

Kroon op 5 maart j.1. het door de

gemeenteraad van Zandvoort en

Gedeputeerde Staten goedgekeurde
uitbreidingsplan Zuid vernietigde,

nadat een groep inwoners met
rechtskundige bijstand van de

stichting bij de Raad van State te-

gen dit plan beroep had aangete-

kend. Men stelde in dit beroep dat

het duinterrein-zuid het laatste en

enige terrein in dit deel der ge-

meente is, waar nog vrij in de dui-

nen kan worden gewandeld en bo-

vendien een uniek terrein voor recre-

atie, met welk inzicht De Kroon
zich kon verenigen, waarbij ver-

klaard werd, dat aantasting van deze

gebieden slechts bij noodzaak ver-

antwoord moest worden geacht.

Thans wordt echter gedurende

enige maanden aan deze duinen ten

zuiden van de Frans Zwaanstraat

veel schade toegebracht. Men graaft

begroeide heuvels af met bulldozers

en draglines en stort duinpannen vol

met zand, dat hierdoor vrij komt.

Het gemeentebestuur beroept zich

in verband hiermede op het vroege-

re uitbreidingsplan J, dat aan het

thans door de Kroon verworpen
plan-zuid voorafging. Met de ver-

nietiging van dit laatste plan zou
volgens B. en W. het oude plan

weer automatisch in werking tre-

den. Hoewel de btichting geen reden
heeft, aan de juistheid van deze
mededelingen te twijfelen, die juri-

disch wel in orde zullen zijn acht

men toch dit begin van egaliseren

van het mooie duinterrein in strijd

met de geest van de uitspraak van
De Kroon. Daarom betoont men
zich ernstig bezorgd over deze gang
van zaken en overweegt het nemen
van maatregelen om te trachten

verdere vernieling van dit -fraaie

duinterrein to voorkomen.

Origineel

Fries Houtsnijwerk

KUNSTNIJVERHEID

de
groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

BEJAARDENSOCIëTEIT
„VOOR ANKER"
De Zandvoortse bejaardensocieteit

„Voor Anker" organiseert maandag-
middag 2 uur een muziekmiddag in

restaurant „Zomerlust die kosteloos
toegankelijk zal zijn voor alle Zand-
voortse bejaarden.
De heer Leonard Horn met piano-

begeleiding van Mevrouw Elza
Schrmdt, zal dan, opera-aria's,

Spaanse volksliederen, Negro spiri-

tuals, Jiddische en Hebreeuwse lie-

deren en fragmenten uit „Mij fair

lady" zingen.

NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
Uitslag verloting welfare werkstuk-
ken. De prijzen der gehouden ver-
loting zijn gevallen op de nrs.: 1359,

1771, 1814, 1420, 1403, 951, 1325, 522,

823, 1066, 1014, 1745, 511, 612, 1280,

172, 738, 1589, 587, 463, 15, 344, 910,

339, 51, 1571, 1316, 1013, 1961, 1809.

De prijzen zijn of worden thuis

bezorgd.

BIJEENKOMST P.V.D.A.
De afdeling Zandvoort van de

Partij van de Arbeid belegt een
openbare ledenvergadering heden
vrijdag 19 november in ons Gebouw
aan de Brugstraat. Onder andere
staat een bestuursverkiezing op de
agenda, waarbij voorzien zal moe-
ten worden in de vacature, ontstaan
door het bedanken van Mevrouw A.

M. Mol-van Bellen, die zich niet

meer voor herverkiezing beschik-
baar stelt.

K. J. C. „ZANDVOORT"
7de Ronde. 1 C. Bluijs, 2 J. Boom,

3 Molenaar, 4 N. ten Broeke.

H O O G W A T



en altijd welkom geschenk vindt U bij: /\_ BclkolS 11.V
GERO ZILVIUM EN ZILMETA - LEERDAM's GLASWERK - SERVIEZEN - KEUKEN UITZETTEN - KOP EN SCHOTELS

DAMESTASSEN - PORTEMONNAIES - DAMES EN HEREN MODE-ARTIKELEN Deelnemer Sint Nicolaasactie. Kerkstraat 29-31 Sinds 1874 Telef. 251

Het is jaren reeds bewezen,

Zandvoorts Nieuwsblad

wordt gelezen!

^ANDVOORTSfgg
>-^^ieuwsbladW

Redactie-Administratie
Postbus 26

Zeestraat 57rd. - Zandvoort

Een advertentie in „Zandvoorts Nieuwdblad" heeft niet méér,

maar ALTIJD SUCCES! Waarom? Omdat Uw advertentie in een

advertentieblad — hoe groot ook de oplage — verdrinkt in de

massa en het lezen vermoeiend maakt.

Zandvoorts Nieuwsblad brengt elke vrijdag prettig en actueel

plaatselijk nieuws. Daartussen valt Uw advertentie op en wordt

gespeld!

Wij vragen. Uw bijzondere aandacht voor ons

SPECIALE SINT NICOLAASNUMMER
dat vrijdag 26 november huis aan huis zal verschijnen!

Abonnementsprijs slechts ƒ5,— per jaar. Wie zich nu pbonneert

ontvangt alle dit jaar nog verschijnende nummers 'gratis!

Zandvoorts Nieuwsblad!

't Ti
II

§9 * MIII»#WMVVII«fll*
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 817 14

De winter heeft zich aangemeld!
VERZORG UW TUIN VOOC DE KOMENDE WINTERPERIODE!

Wij leveren uit voorraad: COMPOST
Turfmolm - Gedroogde stalmest - Alle tuingereedschappen.

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder pr^sver-
hoging thuisbezorgd! Wij geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

Geef eens een goede

Altijd welkom!

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

HALTESTRAAT 5

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

DAMES, DOET NU UW VOORDEEL
MET ONZE AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

Vlees-reklame
500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. ƒ2,75

750 GRAM RUNDERLAPPEN v.a ƒ 3,75

750 GRAM RIBLAPPEN ƒ 5,25

500 GRAM ROSBIEF v.a f 4,50

150 gram Ham f 0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ 0,68
150 gram Pekelvlees ƒ0,98 250 gram gek. Worst ƒ0,95
150 gram Gel. Lever ƒ0,98 250 gram Leverworst ƒ0,95

Wjj leveren IJ gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verc!cr: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

Over 2 weken is het alweer

Sint Nicolaas
Wanneer U Uw cadeaulij st

gaat samenstellen, vergeet U
dan vooral niet onze leuk op-

gemaakte BLOEMSTUKJES.

Ook een mooie KAMER-
PLANT is een altijd welkom
geschenk.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze U in vele variëteiten I

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalagel

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTEREEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTES VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

.Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
lUitslagen zaterdag 14 november:
IDames: A.D.O. 2 - Zandv.m. 3-0
IHeren:'IJmond 2 - Zandv.m. 2 17-11
IDames jun.: Z.M. 1 - A.D.O. 2 4-1

Zandv.m. 2 - Full Speed 1 4-3

Programma zaterdag 20 november:
Meisjes: 29. Odin 3 - Z.M. 3 16 u.
Jongens: 31. Z.M. - IJmond 1 18.30 u.

Hr. jun.: 34. Blinkert - Z.M. 20 u.

Programma zondag 21 november:
Heren: 54. Z.M. 1 - Blinkert 2 15 u.

Z.M. 2 - Blinkert 3 '19.40 u.

Dames jun.: 41. Atlas - ZM 1 10.30 u.

43. T.Y.B.B. - ZM 2 16.50 u.

Meisjes van Zandvoort
Weten jullie, dat er een interessanle baan — ook wat salaris be-

treft — voor jullie bestaat als

gezinszorg of
gezinshulp
in Zandvoort?

Steek je licht eens op bij de Maatschappelijk werkster, Mevr.
Mul, Grote Krocht 41, telef 3459.

Spreekuur woensdags en vrijdags van 10-11 uur.

Je zult er geen spijt van hebben!

PAR. SOC. CHARIT. CENTRUM.

Voor een leuk en blijvend

Sint Nicolaas

geschenk
Tips voer Sint Nicolaas)

KAMER-
THERMOMETERS
BAROMETERS
HYGROMETERS
BRILETUI's
CURVIMETERS
KOMPASSEN
XEESGLAZEN
LOUPEN
T.V. BRILLEN
VELDKIJKERS
PRISMA KIJKERS
TELESCOOPKIJKERS
TONEELKIJKERS
MICROSCOPEN

WEERHUISJES
HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
NAGELTANGEN
NAGELVIJLEN
EELTSCHAAFJES
EELTRASPEN
PINCETTEN
BORDUURSCHAREN
ZAKMESSEN, div. soorten
VLEES- EN KOKSMESSEN
PEDICUUR INSTRUMENTEN
ELECTRISCHE
SCHEERAPPAEATEN
Braun - Remington - Philips

Geef iets goeds

OPTIEK STAALWAREN

Opticien A. G. Slinger
GROTE KROCHT 20A - TELEFOON 4395

Leverancier alle ziekenfondsen

Naar Notten
HALTESTRAAT 59, voor

JONGENS EN MEISJESKLEDING
NYLON JACKS - WINTERJASSEN
WINTERJURKEN
JONGENS PANTALONS enz. enz.

Voorzorgzegels Contantzegels.

Wij voorzien uw oliehaard van èlle

warmte die u wenst: de schone, zuinige,

veilige warmte van Esso Petroleum, die
u wordt bezorgd met goede service

!

FA. A. KERKMAN EN ZOON
van Lennepweg 5, fel. 3576

ZANDVOORT

Het grote succes

* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
Showroom, reparatie en benzineverkoop thans uitsluitend

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

Als U koopt vóór 1 jan. a.s. bespaart U dat verscheidene honderden guldens!

Een waardevolle tip voor Sint Nicolaas:

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse

horloge-Industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
In modellen.

OLMA horloges koopt U In

blj-de-tijd-zljnde zaken.

OLMA
Een Olina horloge is een fantastisch Sint Nicolaas geschenk!

Alleenverkoop voor Zandvoort:

Horloger C. Waaning
Grote icollectic klokken, wekkers, horlogebanden enz.

I

Kostverlorenstraat 68
Telefoon 2071

Vw uurwerkspeciaalzaak 1

VOCR T.V. en
T.V. ANTENNES
met garantie
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

GEVRAAGD EEN NET
MEISJE v.d. Boekhandel.
Boekhandel van Petegem,
Kerkstraat 28 - Tel. 4201 i

Iedere .vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

NAATM A C H I N'E'S
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draüerstr. 12, Tel. 37SJ

GEEN DREMEELVREES. De deur van het
Gemeenschapshuis gaat wijd voor U open
en alle ledon vinden het prettig dat U
komt schaken bij de

Zandvoortsche Schaakclub
Elke donderdagavond om 8 .uur.

Zoekt U 'n adres waar U
• (altijd slaagt

Voor 'n Sint Nic'laas cadeau
Cdat behaagt'

'Wij willen er ons niet op .beroemen

Er is teveel om op te noemen!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEI
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Sinterklaas

MOEDER
Wandlampje v.a.

Personen weegschaal
iLichtgewicht strijkbout
Electr. Erres deken
Electrisch kussen
"Volautm. broodrooster
Philips haardroogkap
Standaard haardroogkap
Philips Mixer
Philips koffiemolen
Pedaalemmer
Snelkookpan Tornado
Priedland Big Ben 'Gong v.a.

'Reisstrijkbout

Wandblikopener
Smeedspiegel

DOCHTER
Hockeyklem
Fietstas, geruit
Tornado boekenrek
Kunstschaatsen m. schoen...
2 Transistor radio
Radio op lichtnet

Poppenwagen
Poppennetten
Complete rijwielverlichting
Slaapkamerverlichting
Bedleeslampje

3,95

'19,50

22,50

79,50
24,50

39,50
59,50
12,—
39,95
19,75
11,25

49,50
8,—

29,75
10,50

17,50

3,95

4,50

11,50
49,50
18,60

39,50
16,50
1',95

12,95

9,75

9,95

zocht uit voor:

VADER
Philips messenslijper 19,95
Philips Ventilatorkachel ... 59,95
Autoborstel '.

12,95
Regenbroeken ".. -12,75

Autopechlamp '6,95

Bureaulamp 9,75
Kerstverlichting v.a 8,95
Electr. scheerspiegel 19,75
Alle merken scheerapparaten

o.a. Philips, Braun, Remington
vanaf 39,50

Tondeuse 7,50
Zaklantaarns v.a. 1,95
Autostofzuiger 63,50
Autoradio 89,50
Gereedschapssets, diverse prijzen
Philips Infraphil 39,50

ZOON
Autoped...
Driewieler '.

Sleeën
Rolschaatsen
Poncho
Skelter
Hockeyschaatsen
Kilometertéller
Druipkaarsen
Schaatsbeschermers
Pionierbouwdoos • .

De kleine electricien

v.a.

9,75

19,75

9,75

7,50

.12,75

39,75
59,50
13,50
1,25

4,95
13,75

2,75

TJ ziet, wij hebben een uitgebreide sortering. Dus slaagt U zeker voor de

keuze van Uw cadeau bij:

FIRMA SCHUILENBURG
3ROTE KROCHT 5—7 TELEFOON, 2974
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Langs de vloedlijn

Wij kennen het leven niet;

hoe kunnen wij de dood dan
kennen?

Coniucius.
(551-479 v. Chr.)

Intocht Sint Nicolaas
Het heeft zaterdagmorgen j.1. tot

omstreeks 11 uur geduurd, vóór
besloten werd de intocht van Sint
Nicolaas met zijn gevolg in Zand-
voort, ondanks de slechts toestand
van de wegen, tóch doorgang te

doen vinden. Aan dit besluit ging
een conferentie vooraf in het politie-

bureau tussen het „Intocht-initiatief

comité" en de politie. Men besloot,

de intocht niet te houden met een
komst van de goedheiligman uit

zee, omdat de toestand van de
Boulevard, die in een ijsbaan was
herschapen, dit onmogelijk maakte,
doch de Sint te ontvangen bij de Tol.

De schimmel werd op stal gelaten
en voor Sint Nicolaas werd een auto
beschikbaar gesteld, terwijl de te

volgen route een half uur voor de
intocht nog eens terdege werd on-
derhanden genomen met zout en
zand door personeel van de dienst
van publieke werken. Xoen aldus
het risico voor de stoet tot een mini-
mum was beperkt, werd van Bou-
wes Falace en van de Uitzichttoren
het rood-wit en blauw uitgestoken,
om de burgerij ervan op de hoogte
te brengen, dat de Sint, komende
van de Zandvoortselaan, Zandvoort
zou binnenrijden.
Op het Raadhuisplein, waar de

muziektent was opgesteld, gaf de
Zandvoortse Muziekkapel van half
drie af onder leiding van. de heer
J. J. Wildschut een uitvoering van
Sint Nicolaasliedjes en toen om even
na drie uur tromgeroffel de komst
van de stoet aankondigde, had zich
vóór het Raadhuis een groot aantal
kinderen verzameld, waarvan velen
door hun ouders begeleid.
Voorafgegaan door het Zand-

voortse tamboerkorps, naderde de
optocht het Raadhuis, waarin een
afdeling van de Zandvoortse pad-
vinderij meeliep, terwijl de auto van
-de—Sint, voorafgegaan werd door
een auto met het comité van ont-
vangst, dat de goedheiligman bij

„de Tol" had begroet. Een groot
aantal Pieten omzwermde de auto
van de Sint en deelde met gulle
hand versnaperingen uit, terwijl de
lijfwacht bestond uit verscheidene
Spaanse edellieden in gala-ornaat
en fraai uitgedoste pages. De jeugd
keek zich de ogen uit op dit fleu-
rige, kleurige schouwspel.
Een groot aantal autoriteiten had

zich op het bordes verzameld toen
burgemeester Mr. H. M .v. Fenema,
nog maar nauwelijks hersteld van
een zware verkoudheid — dik inge-
pakt en compleet met ambtsketen
en zwarte bontmuts, de Sint onder
aan de raadhuistrap verwelkomde
en hem naar boven begeleidde.
Zowel de burgemeester als Sint

Nicolaas spraken hier elkaar en de
jeugd toe, — uiteraard slechts kort,

omdat het koude weer een lang
verblijf in de buitenlucht niet aan-
genaam maakte. De burgemeester,
zowel als de Sint betreurden het
daarbij, dat mevrouw Van Fenema
niet aanwezig kon zijn, omdat zij

„ALG. ZANDVOORTS BELANG"
Gaat weer deelnemen aan
gemeenteraadsverkiezing.

De vereniging „Alg. Zandvoorts
Belang" kwam maandagavond j.1. in
een langdurige vergadering bijeen.
De vereniging, die thans in de Zand-
voortse gemeenteraad vertegenwoor-
digd is door de heer D. Petrovitch,
besloot met algemene stemmen op-
nieuw aan de komende gemeente-
raadsverkiezingen in het aanstaande
voorjaar, deel te nemen. Dit zal ge-
schieden in een gewijzigde, verjon-
de en vernieuwde vorm, waarover
t.z.t. nader mededelingen zullen
worden verstrekt.

,WURF-PRAET"

WULLTJM v.d. WURFF:

Op 't Zanverse strand zien we
de laetste jaere gien bootje

meer!

wegens armbreuk in een ziekenhuis
was opgenomen. Met de beste wen-
sen voor een spoedig herstel ont-
ving de burgemeester van de Sint
voor zijn echtgenote een doos par-
fum, terwijl de burgemeester een
cassette met geestrijk vocht kreeg
aangeboden. Wethouder mevrouw C.

Stemler-Tjaden ontving namens St.

Nicolaas van een fraai uitgedoste
page een mooi boeket.
Nadat verschillende Sinterklaas-

liedjes door de jeugd met begelei-
ding van de Muziekkapel ten ge-
hore waren gebracht, glibberden
Sint met zijn gevolg weer naar be-
neden, waarna bezoeken werden
gebracht aan restaurant .Zomerlust',
Hotel Bouwes en het Badhotel.waar
de jeugd uit de drie laagste klassen
der Zandvoortse lagere scholen ver-
zameld was en waarbij men naast
toespraken van de Sint ook trac-

taties en versnaperingen kreeg toe-

bedeeld. Er werd uit volle borst
gezongen en de Pieten met hun
grappen en grollen zorgden al spoe-
dig voor een vrolijke en uitgelaten

stemming.

Het duurde tot bijna zes uur vóór
aan deze intoohtmiddag een einde
kwam, die ondanks de glibberigheid
en de kou de Zandvoortse kinderen
enkele prettige uren bezorgde. K.

Zondag 28 november

1e Advent
Laten Uw lendenen omgord
zijn en Uw lampen brandende.

Lucas 12, vers 35.

Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort

ZATERDAGAVOND

DANSEN
99DE SCHELP"

Zandvoort

NED. ROODE KRUIS
Afd. Zandvoort

Verkoop Welfare werkstukken.
Op zaterdag 27 november zullen in

het Roode Kruisgebouw aan de Ka-
naalweg 4 een aantal werkstukken
worden verkocht, welke vervaardigd
zijn door langdurig bedlegerigen en
invaliden.

Mr. Geertsema sprak in Zandvoort
Op uitnodiging van het bestuur

van de afdeling Zandvoort van de
Volksparty voor Vrijheid en Demo-
cratie, heeft de fractie-voorzitter
van de V.V.D. in de tweede kamer,
Mr. W. J. Geertsema» vrijdagavond
in het Gemeenschapshuis een cau-
serie gehouden over het onderwerp
„Kameleontische politiek". De be-
langstelling voor deze lezing was
bijzonder groot.

Na door de afdelingsvoorzitter,
de heer J. R. Oostenrijk te zijn in-
geleid, begon de spreker met erop
te wijzen, dat hij deze avond de
kameleontische politiek, zoals die de
laatste tijd door de K.V.P. en de
A.R. wordt bedreven, welke uit-
spraak hem in de kamerdebatten
door Minister Cals bijzonder kwa-
lijk werd genomen, aan een nadere
beschouwing wilde onderwerpen.
Na de voorgeschiedenis tot deze

politiek te hebben besproken vanaf
het tijdstip dat de V.V.D. sinds 1959
aan het regeringsbeleid deelnam,
verklaarde de heer Geertsema, dat
van de aanvang af onder het kabi-
net Marijnen een tijdbom werd ge-
legd, namelijk die van het radio- en
televisie-beleid. Het samenstellen
van de begroting voor 1966 bleek
geen eenvoudige zaak. De tijdbom
was intussen geëxplodeerd en een
poging, om de gemaakte brokken te

lijmen, mislukte.
Drs. Nederhorst, die zijn bekende

moeilijkheden heeft gehad, zei on-
langs, dat de formatie de kurk is,

waarop het 'huidige kabinet drijft.

In de begroting van 1966 zien we
een enorme stijging van de uitgaven,
doch het kameleontische in de
politiek van K.V.P. en A.R., die
reeds eerder naar de P.v.d.A. had-
den gelonkt, bleek de laatste tijd wel
overduidelijk. Voorheen verklaarde
men steeds weer, dat men zich zou
houden aan de normen, indertijd
gesteld door de Ministers Witteveen
en Zijlstra, doch men zet deze thans
zonder meer opzij in een samenwer-
king met de P.v.d.A.
Spreker noemde het trieste en

onbegrijpelijke zaken dat men een
totaal andere gedragslijn zonder
blikken of blozen gaat volgen. De
triomf van de P.v.d.A. blijkt hier
overduidelijk, die voor een groot
deel haar eisen zag ingewilligd.
De K.V.P., die altijd hevig gekant

was tegen inflatie-politiek, aan-
vaardt thans deze P.v.d.A.-politiek,
die een sterk inflatoire werking
heeft. De vakbeweging liet al blij-

ken, dat een sterke loonstijging niet
kan uitblijven. Ook de A.R. ageerde
altijd sterk tegen inflatie, maar nu
blijven de K.V.P. en A.R. ministers
rustig zitten in een kabinet dat op
verontrustende wijze deze inflatie

bevordert. Men neemt de kleur aan
van de partij waarmee men in de
regering zit en dit is kameleon-
tische politiek in optma forma.
Wonderlijk noemde spreker de

kronkelingen van de heer Vondeling
om niet te worden de kampioen der
belastingverhogingen, zoals Minis-
ter Wettcveen de kampioen der be-
lastingverlagingen werd. De heer
Vondeling vond namelijk de belas-
ting-spaarbrlef uit. Dat dit zuivere
volksverlakkerjj is zal in 1972 zeker
wel blu'kcn b|j dit wissels trekken
op de toekomst. De heer Geertsema
veronderstelde, dat de F.v.d.A. mis-
schien wel behoefte heeft om tot

1972 in de regering te zitten, om
daarna de brokken aan anderen
over. te laten, hetgeen spreker „zui-
vere volksverIakkerij" noemde, die

in de komende maanden nog wel

een belangrijke rol in de kamer zal

gaan spelen.

Di V.V.D. stelde tegenover deze
exhorbitante verhoging der inkom-
sten een plan tot vermindering der
uitgaven, waardoor de nieuwe be-
groting eveneens in evenwicht zou
kunnen komen. De kritiek op dit

plan bleef de-V.V.D. -niet bespaard,
hetgeen ook wel te verwachten was,
maar het plan staat desondanks nog
volledig overeind. Een plan, waar-
aan vanzelfsprekend vervelende
kanten vast zitten, maar aan geen
enkele essentiële zaak wordt ge-
tornd.
Wat er verder zal gaan gebeuren,

achtte spreker moeilijk te voorspel-
len. Men krijgt niet de indruk, dat
de regering van plan is iets te doen
aan de verlaging der uitgaven, doch
of de kamer dat zal slikken, achtte

spreker nog lang niet zeker. Hoe de
kamer zal reageren op het nieuwe
plan van de heer Vondeling, de
belasting op textiel en schoenen in

1967 pas door te voeren, kon de heer
Geertsema evenmin voorspellen. De
eerstvolgende dagen zullen daarover
waarschijnlijk meer licht brengen.
Wel meende spreker, dat de gehele
gang van zaken in de kamer veel

kwaad bloed heeft gezet.

De verhouding tussen de rege-

ringspartijen achtte hö bijzonder

slecht en een geboortefout van dit

kabinet, dat nog niet r«p was voor

een samengaan met de P.v.d.A.

Het was sprekers persoonlijke me-

ning, dat het nu waarschijnlijk nog

niet tot een breuk zal komen, doch

het zqn wel zaken, die hun stempel

zullen drukken op de verkiezingen

in 1967.

Er zullen de komende dagen zeker
veel onaangename woorden worden
gezegd, doch men zal tenslotte wel
mogelijkheden vinden tot het aan-
gaan van compromissen. Doch als

er een crisis in het kabinet zou ont-

staan, zullen nieuwe verkiezingen
geen oplossing kunnen brengen,want
de nog altijd hangende omroep-
kwestie speelt daarbij een belang-
rijke rol. Het landsbelang eist in dat

geval een krachtige regering, des-

noods een minderheidsregering, die

besluiten durft te nemen.
Wanneer dat het geval zou zijn,

zal de V.V.D. nooit gaan meedoen
aan hetgeen men anderen verwijt,

namelijk de kameleontische politiek,

omdat de V.V.D. als altijd de me-
ning blijft toegedaan, dat men het
verste komt met het voeren van een
gefundeerde en reële politiek.

Na de rede van de heer Geertsema
was er gelegenheid tot het stellen

van vragen, waarvan door de aan-
wezigen op ruime schaal gebruik
werd gemaakt. K.

ZANDVOORTS STATION
WORDT OPGEKNAPT
Een inwoner van Zandvoort had

aan de Directie van de Nederlandse
Spoorwegen een schrijven gericht

waarin hij wees op dei zijns inziens

slechte toestand van het stations-

gebouw en op de perrons, die meer
en meer in verval geraken.
De N.S. heeft hierop geantwoord,

dat momenteel plannen worden uit-

gewerkt om in Zandvoort het sta-

tionsgebouw en r'e perrons een gron-
dige opknapbeurt te geven, waarbij
verschillende verbeteringen zullen

worden aangebracht. Men hoopt met
deze werkzaamheden begin 1966 aan
te vangen.

Kiest zee met A.Z.
Geeft Algemeen Zandvoorts Belang

vier jaar Uw vertrouwen!

Sint Nicolaas
geschenken

Verpakt in dozen,
praktisch en mooi!

BADDOEKEN m. washandje,
v.a. ƒ3,95

WASHANDJES, geschenkver-
pakking, 3 stuks ƒ 1,95

KEUKENDOEK met 2 panne-
lappen ƒ 4,95

TAFELLAKENS met en zon-
der servetten, in linnen of
damast van ƒ13,95 tot ƒ6,50.

Enorme sortering Dames- en
Heren zakdoeken in allerlei

prijzen.

Wij geven nog steeds bij aan-
koop van 500 gram wol, da-
mes pullover of vest: een paar

NYLONS CADEAU!

,De Wolbaai'
Haitestraat 12a - Teler. 2099

Dinsdag 30 november
de gehele dag geopend.

Deelnemer Sint Nicolaas actie

\Zooc- een

(naleef* kapsel

DAMESKAPSALON

Haltestraat 63 Telef. 2214

Bjj feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

St. Nicolaas
komt weer...
op zaterdag 27 november a.s.

komt St. Nicolaas weer op

bezoek bij:

.Drogisterij-parfumerie

Beau Monde
Kerkstraat 36 Zandvoort

R-U-WE
.;*#*&p

ISCHRALE LIPPEN

PUROL
r— "\

HOTEL ÜGUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand novtem-
ber zaterdag- en zondagavond

8 uur:

Het gevierde orkest

The Bouncers
o.l.v. Koos van der Heeft

•
In ons internationale cabaret-

en variété-programma

Les Walthens
Acrobatisch danspaar

Herbie Stubbs
met Negro Spirituals

*
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,-r-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS^ TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 189,—
"!>*JÖ ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Grote keuze praktische en nuttige Sint Nicolaas geschenken.

Ziet de etalage!

Het aardgas komt!
Ga over op aardgas-centrale verwarming

ff

Tref nu reeds Uw voorbereidingen en vraag inlichtingen
over de aardgasmogelijkheden bij

TECHNISCH WERK"
Thorbeckestraat 19 - Telef. 3270

' Maandags gesloten.

Auto huren

f Ofm per dag
Model '64, '65 en 1966

KILOMETERPRIJS 6 CENT
Bestel tijdig!

Onze wagens zijn

AH Risk verzekerd.

DE SCHELP
TEL. 1781

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maanden
november en december

Vrijdag-, zaterdag- en
zondagavond

Het populaire dans- en
showquintet

The Whiskers
(GER DIJKSHOORN)

Krachtiger

en

zuiniger

ARAL TANKSTATION
vóór Bouwes-Palace.

Dranken bestellen? 7flA9
Brokmeier bellen! £w£

3 kledingstukken tegelijk

gebracht, het laagst-

geprijsde stuk is

gratis
Cheiti. Wasserij en
Ververij

KEYSER
Lorentzplein 25

Soendaplein 37

llalielaan 120

Binnenweg 43, Heemstedo

Winkelcentrum, Delftwijk

Bl'daalsestr.weg 138, Santpoort

Zeestraat 66, Beverwijk

Kerkstraat 26, Zandvoort

Vierkant Lisso



Na Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij: ^Unh£ Café-Restaurant
RAADHUISPLEIN 1

TELEFOON 28 20

Geopend 10-6

Zondag 10-8

's Maandags gesloten.

Voor een fijn en geurig

Sint Nicolaas-

geschenk
naar

Parfumerie

VAN DAM
Haltestraat 53 Telefoon 3449

Grote sortering m luxe coffrets, poederdozen,

parfumerieën, toiletartikelen, byoux enz.

Voor de kinderen:

Een lekkere Sinterklaasattraktie.

Bij Chocolaterie
M. C. van Nol
vindt U de vanouds bekende
sortering

CHOCOLADE LETTERS
Alle bekende mei ken.
Ook voor diabetici.

Verder prachtig schoengoed-
Grote en kleine TAAI-TAAI-
poppen, dozen borstplaat en

CHOCOLADE FIGUREN.
(Ringers), Marsepain figuren
(Wijnand Beke).

LUXE DOZEN BONBONS

Lmdt - Droste - Ringers - Verkade

Onze specialiteit:

AMANDEL SPECULAAS
Kruidnoten.

Chocolaterie M. C VAN NOL
TELEF. 2364 - KERKSTRAAT 34

Volgende week is het alweer

Sint Nicolaas
Wanneer U Uw cadeaulijst

gaat samenstellen, vergeet U
dan vooral niet onze leuk op-

gemaakte BLOEMSTUKJES.

Ook een mooie KAMER-
PLANT is een altijd welkom
geschenk.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTBAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze U in vele variëteiten I

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-

adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prys en kwaliteit, stemt ieder tot

tevredenheid! Ziet onze etalage!

de

BEZOEKT

Automaten-
speelzaa!
Kerkstraat 11

Gedurende de maanden ok-

tober t.m. april alleen ge-

opend gedurende de weekein-

den.

Gezelligheid! Sfeer!

De nieuwste speel-automaten

BOEKEN - VULPENSETS
VULPENNEN BALLPOINTS
DOZEN POSTrAPIER

zün altijd welkome

Sint Nicolaas geschenken
Of voor de lange winteravonden een gezellig

FAMILIE-SPEL.
Wij hebben een grote keuze JUMBO SPELEN

en PUZZELS.
PRACHT SORTERING FEESTARTIKELEN!

Ziet de etalage en loopt eens binnen by:

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

1 O jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zijn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraal)

Telef. 4580, Indien gesloten 3283.

KADO
voor jarenlang pleizier

GRAMMOFOONPLATEN, vanaf ƒ 1,95

LANGSPEELPLATEN, 30 cm ƒ 9,90

ENORME SORTERING POP. EN KLASSIEK.

6 transistor Radio 29,75
met tas en oorschelp

T.V. TAFELS, vanaf ƒ 39,75

MEUBELTJES VOOR T.V. vanaf ƒ 67,50

4 POTEN (rond of vierkant) voor elke t.v. ƒ 20,

—

Graetz Televisie 898,-
59 cm. Super - Notcnkast

Terug voor Uw oude T.V. ƒ 150,

—

PLATEN ALBUMS, voor 20 stuks ƒ 2,95

PLATENDOEKEN - PLATENBORSTELS

Schitteiend plano model

RadiO 169,-
4
eeffu

g
weef

en

PLATENSPELERS en WISSELAARS
ELECTROFOONS - BANDRECORDERS

„De zaak waar muziek in zit!"

DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT 15 ZANDVOORT

Sint Nicolaas
heeft dit jaar

zeer bijzondere cadeaux
voor U!

Voor DAMES, HEREN of KINDEREN.

Heoft U al een bezoek bh de Fa. Nooy
gebracht?

Ziet de keuze SJAALS - ZAKDOEKEN
KOUSEN - PULLOVERS - VESTEN
OVERHEMDEN - DASSEN enz. enz.

Ook voor Uw SINT NICOLAAS INKOPEN:

V NOOY
ZAN DVOO Rt

ZIET DE ETALAGE's
Grote Krocht - Kerkplein - Boulevard.

Sint Nicolaas zogcis volop verkrijgbaar.

Diverse speldjes. Altijd twee stappen voor!

Geef Uw KINDEREN een

nuttig
geschenk
Laat ze veilig fietsen.

Geef iets voor de fiets!

o.a. rijwielverlichting, leren hand-
schoenen of wanten, rolschaatsen,
autopods, driewielers, sleden enz. enz.

KIJK EERST EENS BIJ

Versteege
Haltestraat 18 - Telefoon 4499

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

G. E. LORENZ
Haltestraat 15 - Telefoon 2154

Ruime keuze ROMANS
KINDERBOEKEN - POCKETS.
DOZEN POSTPAPIER - BALL-
POINTS - VULPENHOUDERS

Kalenders - Agenda's - Enkhuizer Almanak.

Dameskapsalon «Lido»
Boulevard de Favauge 10, Tel. 4364

VRAAGT met spoed

een leerling-kapster

Bert Rinkel t
Ik sprak hem vrijdagavond j.1. in

het Gemeenschapshuis tijdens de
lezing van Mr. Geertsema.
Ik zag hem aankomen, zaterdag-

morgen om half elf, voetje voor
voetje over de spiegclgladde straat,

toen ik toevallig in zijn zaak moest
zijn. Ilrj zwaaide en lachte om de
moeilijk begaanbare weg en ging

achterom het kantoor binnen. Nie-
mand wist, dat de dood in deze

laatste uren met hem meeliep. Een
uur daarna hoorde ik thuis zijn

overlijdensbericht. Bert Rinkel plot-

seling overleden en ik kon het niet

geloven; zoals niemand dit ontstel-

lende bericht geloven kon Dat het

leven zó wreed kon zijn tegenover

deze prettige, vriendelijke en levens-

lustige jongeman, die nog zoveel

van dit leven verwachtte, daaraan
had niemand ook maar een ogenblik

gedacht.
„De dood grenst aan onze geboor-

te en onze wieg staat in het graf",

zo sprak reeds Jean de la Bruyère,

die leefde van 1645 tot 1696, maar
Jean de la Bruyère kan ons nog veel

meer vertellen, want we willen er

niet aan, óók al weten we, dat het

waar is en werden we er door de

plotselinge dood van Bert Rinkel

weer mee geconfronteerd.
Bert Rinkel, 34 jaar, een vriend

voor allen, zullen we nóóit meer
zien. Zijn aardse leven is voorbij.

God nep hem tot Zich en wij be-

grijpen dit met, omdat wij niet al-

les weten. Zijn vrouw begrijpt dit

met, die met twee kinderen achter-

blijft, zijn ouders verstaan het niet,

die al hun hoop bij het verder voort-

zetten van de zaak op hem hadden
gevestigd, zijn broer en zuster niet,

zijn hoogbejaarde .grootmoeder en

zijn tante niet, wier oogappel hij

was.
Zijn verschelden heeft met deze

allen ook ons allen sterk aangegre-

pen. Het „waarom?" dringt zich op

en wij weten het antwoord niet.

Het leven gaat verder. Wij zullen

het voortaan moeten leven zonder

hem, die in brede kring zo gewaar-

deerd en geliefd was. Opstandig zijn

baat ons niet en waarom zouden wrj

opstandig zijn, omdat wij niet be-

grijpen?
In de Bijbel lezen we in. het boek

Job, dat deze, beroofd van alles en

doodziek, zittend op de mestvaalt en

zich krabbend met een potscherf,

de volgende merkwaardige woorden
sprak: „Zie, Hij breekt af en het zal

niet herbouwd worden, zij tasten in

de duisternis, waar geen licht is en^

Hij doet ze dwalen als een dronk-

aard, maar bij Hem is kracht en

wijsheid."
Hier ligt mijns inziens de grote

troost voor dit onbegrijpelijk gebeu-

ren, dat zo wreed en zo héél hard

trof, wreed en hard zijn familie en

ons allemaal. De troost, dat het bij

dit aardse leven niet ophoudt, een

leven, dat slechts een aanloop is

naar een leven op hoger, volmaak-

ter plan, een leven waarmee God
óók ten opzichte van Bert Rinkel

Zijn bedoelingen had en waarover

wij niet kunnen oordelen, omdat
slechts bij Hem kracht en wijsheid is

Maar een lege plaats laat hij bij ons

achter. Bij ons allen, die hem zo

goed gekend hebben en wij zullen

hem nimmer vergeten. K.

Arm gebroken
De echtgenote van de burgemees-

ter, mevr. M. van Fenema-Brantsma
die woensdag 17 november j.1. des

avonds door de gladheid van de weg
zó ongelukkig ten val kwam, dat zij

een bovenarm brak, moest einde

vorige week voor een vermoedelijk

tiendaags verblijf in een Haarlems
ziekenhuis worden opgenomen, om-
dat zich na de eerste zetting een

complicatie had voorgedaan, waar-
door het noodzakelijk bleek, dat de

gebroken delen door middel van een

pen op de juiste plaats werden ge-

houden, hetgeen met het aanvanke-

lijk aangebrachte gipsverband niet

het geval bleek te zijn.

Wij wensen Mevrouw van Fene-

ma na al deze onverwachte tegen-

slag van harte spoedige beterschap

toe. Moge zij spoedig wcor in haar

gezin terugkeren. K.

Begroetingsavond
De jaarlijkse begroetingsavond

van nieuwe inwoners door ons ge-

meentebestuur is vastgesteld op he-

denavond 26 november des avonds
te acht uur in de Raadzaal van het

Raadhuis. De burgemeester zal de

hiervoor genodigden toespreken en

hen het eon en ander over verleden,

heden en toekomst van Zandvoort
vertellen. Daarna zal na de pauze
nog een attractief programma gebo-

den worden. En het is goed, dat ons
Gemeentebestuur deze avond tot

een jaarlijks weerkerend gebeuren
heeft gemaakt.
Ik maakte ze tot nu toe alle mee

en telkens opnieuw trof het mij,

hoezeer onze nieuwe inwoneis een
dergelijk gebaar van ons Gemeente-
bestuur, dat zich steeds een voor-
treffelijk gastheer betoonde, waar-
deert en op hoge prijs stelt.

Vooral de pauze is altijd zeer be-
langrijk. Op ongedwongen en harte-
lijke wijze onderhoudt men. zich dan
met elkaar en de praktijk heeft uit-

gewezen, dat uit deze avonden
vriendschapsbanden zijn ontstaan
ook tussen de nieuwe inwoners on-
derling, die nog altijd zijn gebleven.
Wanneer men pas in een nieuwe ge-
meente gevestigd ds, mag het zeker
geen wonder worden genoemd dat
men zich aanvankelijk gevoelt als

een kat in een vreemd pakhuis. Het
gastvrije gebaar dat ons gemeente-
bestuur met deze begroetingsavon-
den maakt, neemt dit gevoel van op
zichzelf te zijn aangewezen, weg en

Heden ging nog geheel onverwacht, na een ernstige ziekte in

volle vrede van ons heen, onze lieve en zorgzame moeder, be-
huwd- en grootmoeder, zuster behuwdzustcr en tante

ANNA NELINA VAN DEN HEUVEL
weduwe van H. J. ter Wolbeek

in de ouderdom van 75 jaar.

Zandvoort: H. J. ter Wolbeek
M. ter Wolbeek-Weber
Ans
Reintje

Mr. B. J. N. Sliggers-ter Wolbeek
B. C. Sliggers.

T. A. van den Heuvel
J. van den Heuvel-van Dongen
neven en nichten.

Amsterdam:

Roohn:

Zandvoort, 21 november 1965
Brederodestraat 14a.

De teraardebestelling heeft plaats gehad op donderdag 25 nov.

j 1 op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Heden werd plotseling van ons weggenomen mijn lieve man,
onze geliefde vader, beste zoon, schoon- en kleinzoon, broer,
zwager en neef

LAMBERTUS JOHANNES RINKEL Jr.

in de leeftijd van 34 jaar.

Wij verliezen in hem een zorgzame, eerlijke en lieve man, vader,
zoon en broer.
Hij zal in ons blijven leven.

Namens de familie:
Minke Rinkel-Heijink.

Zandvoort, 20 november 1965.

Emmaweg 6.

Liever geen bezoek aan huis.

De teraardebestelling heeft plaats gehad woensdag 24 november
j.1. op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag as. 10 en 19 uur:
Ds. H. J. Bavinck, van Heemstede.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru
Bediening H. Doop

19 uur: Ds. H. L. Boonstra, Haarlem
Jeugddienst

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: Ds. C. de Ru

Jeugdlzapel in het Jeugdhuis:
10.30 uur: de heer N. H. van Wijk

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr.
J. N. Sevenster, van A'dam. (N.H).

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30

(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
Avondmis. In de week 7, 7.45 en 9 u.

Bijkerk Linnaeusstraat. H.H. Mis-
sen op zondag 8.30 en 11 uur.
In de week 8 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. n.m. 3 uur samenkomst
m „Pmël", Zuiderstraat 3.

Spreker de heer J. W. van Zeijl

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmdnakleuterschool, Lijsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, belde op adres
Willem Draijerstraat 5.

dat is een zeer voornaam ding.
Men weet na zulk een avond, dat

men in Zandvoort welkom is en dat
moet wel een behagehjk gevoel op-
wekken.
Ook wij verwelkomen onze nieu-

we inwoners met ons gemeentebe-
stuur van harte in hun nieuwe
woonplaats. Mogen zij zich hier
spoedig thuis gevoelen en dat deze
avond hieraan weer opnieuw zal
meewerken, is onze oprechte wens.

Een kosteUjk boek
Ja, dat is een kostelijk boek, deze

voortreffelijke en fraai uitgevoerde
uitgave van La Rivière & Voorhoe-
ve te Zwolle, dat dezer dagen van
de hand van de toekende schrijver
K. Norel versoheen onder de titel

„Prinsessen vinden partners". Een
kostelijk boek, niet alleen voor hen,
die een onwankelbaar vertrouwen
hebben in ons Oranjehuis, maar
ook voor hen bijzonder leerzaam,
die meenden, dat het met ons Vors-
tenhuis door de bewogen jaren die
wij thans meemaken, bergafwaarts
zou gaan.
Want ,Prinsessen vinden partners'

handelend over de Prinsessen Bea-
trix, Irene en Margriet en over de
jongelieden, voor wie zij een op-
rechte liefde opvatten, verklaart
veel en werkt bijzonder verhelde-
rend. Het is verlucht met meer dan
zeventig foto's uit het leven van de
Prinsessen en van hun echtgenoot
en aanstaande echtgenoten en wan-
neer ge U eenmaal tot lezen zet,

dan legt ge het niet eerder weg,
vóór ge het uit hebt. Norel schrijft

boeiend en interessant en brengt U
tal van tot nu toe onbekende bij-

zonderheden uit het leven van deze
drie Prinsessen van Oranje. Norel
voegde met dit werk een derde boek
toe aan zijn werken over het leven
der Oranjes en persoonlijk acht ik
dit het meest geslaagde, misschien
ook wel, omdat het thans zo bijzon-
der actueel is.

Het werd zeer fraai uitge-
voerd in een oranje band met goud
opdruk. Als Sint Nicolaas of Kerst-
geschenk is het wel zeer speciaal
geschikt, juist in dit jaar, nu onze
Prinsessen en hun partners zo in het
midden van aller belangstelling
staan. Het kost gebonden / 8,50 en
elke' boekhandelaar in Zandvoort
kan het U thans uit voorraad
leveren. K.

Met ontsteltenis en grote
droefheid geven wij U kennis
van het plotseling overlijden
van onze geliefde patroon

LAMBERTUS JOHANNES
RINKEL Jr.

in de leeftijd van 34 jaar.

Wij verloren in hem tevens
een goede en onvergetelijke
vriend en medewerker, die
in rechtvaardigheid, zorg-
zaamheid en kameraadschap
voor ons allen een voorbeeld
was. Wij zullen hem nimmer
vergeten.

Personeel
RINKEL N.V.

Zandvoort, 20 november 1965.

Raadhuisplein 1.

Dankbetuiging
Bij het overlijden van onze lieve
man en vader, grootvader, schoon-
vader en zwager, de Heer

CORNELIS SLEGERS,
ontvingen wij zulk een overstel-
pend aantal blijken van medeleven,
dat het ons niet mogelijk is, hier-
voor allen persoonlijk te danken.
Wij willen U langs deze weg onze
erkentelijkheid betuigen voor Uw
hartelijk medeleven, dat ons een
grote steun is geweest in deze droeve
dagen.

Namens de familie,
J. Stegers-Zantvoort

NIEUWE KALENDER
Het Marine Sanatorium Fonds

heeft ook voor 1966 weer een nieu-
we kalender uitgegeven. Gelet op
het succes van de kalender in 1965,
welke wat uitvoering en prijs be-
trof zeer geslaagd mocht worden
genoemd, heeft het bestuur gemeend
de kalender voor 1966 in dezelfde
uitvoering te houden, echter met dit
verschil dat de karikaturen met be-
trekking tot de Marine, in kleuren-
druk zijn uitgevoerd. Zij zijn dit-
maal wel bijzonder humoristisch.
Evenals vorig jaar bevat de kalen-
der 13 ansichtkaarten en vermeldt
de verjaardagen van ons Koninklijk
huis en de feestdagen. De prijs be-
draagt slechts ƒ 1,50 per exemplaar
(eventueel per post ƒ 1.95) en is ver-
krijgbaar brj Mevrouw L. v.d. Jagt-
Bakker, Jan Gijzenkade 215 te Haar-
lem-noord, telefoon (02500) 51882, of
aan het secretariaat M. S. F., Post-
bus 16 te Den Helder.
Indien U een geestige en leuke

kalender wenst kunnen wij U deze
uitgave bijzonder aanbevelen. Het
lijkt ons in 't bijzonder een St. Ni-
colaas geschenk bij uitstek voor
onze militairen.

Bfonchiletfen
Hoes,tdrqnk iq tqbletvorrn.95ct

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt vla net
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flierlnga 2181,
Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,
Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster SJVI. Molenaar-
de Wilde, Zeestraat 67, telef. 2720.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: Dr. J. Baljet, Kenau-
park 13, Haarlem, tel. 02500-14524.

APOTHEKEN
Van zaterdag 27 november t.m.

vrijdag 3 dec. na 6 uur 's avonds:
avond- nacht- en zondagdienst de
Zandvoortse apotheek, Haltestraat 8
telefoon 3185.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om 6.30 uur.



Camera-parade bij FOTO BAK ELS
KODAK 50 ƒ 31,—

KODAK 100 ƒ 51,50

KLICK v.a ƒ 16,—

ISOLY v.a ƒ 26,—
RAPID I ƒ 32,—
RAPID IF ƒ 53,—

SILETTE I ƒ 78,—

RETINETTE ƒ140,—

RETINA IP ƒ198,—
OPTIMA I ƒ195,—

SELECTA ƒ225,—

MINOLTA ƒ149,50

FOTO ALBUMS - PROJECTIE TAFELS

Deelnemer zegelactie

VELDKIJKERS

8 mm. PROJECTOREN :

EUMIG v.a. ƒ 295,—
KODAK v.a. ƒ 245,—
EUMIG MARK S . . ƒ 895,—

PROJECTIE SCHERMEN - PLAKPERSEN

8 mm. FILM CAMERA'S :

EUMIG v.a. f 199,—
ARGUS f 165,—
MANSFIELD zoom f 295,—
MINOLTA zoom ... ƒ 495,—
XASHICA SUPER 8

v.a. f 280,—

DIA PROJECTOREN:
AGFA C P 150 ƒ 95,—
AGFA H ƒ 151,—
LEITZ PRADOLUX ƒ 229,—

BRAUN v.a. ƒ 249,—

SAWYER .... v.a. ƒ 198,—

FLITSERS FILMSPOELEN

Kerkstraat 29-31 - Telefoon 2513

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE
Schoonheidsspecialiste

Voetkundige
Pedicure - Manicure

Massage

v. Galenstr. 16 - Tel. 5073

Ook bij U thuis
te ontbieden.

Telefonische afspraken
vóór kwart voor negen

's morgens.

D.W.deBijll-Nachenius
OOGARTS

houdt voortaan spreekuur

van 4 tot 5.

Consultatiebureau.

^ Coby Beek-Meisner

Schoonheidsspecialiste

Willem Dragerstraat 3

Telef. 3412

Behandeling volg. afspraak

fR£HH£ffS*

Autoverhuur D. F. Meters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1964 en 1965
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens -

Daf en Taunus 17M.
Haarlemmerstraat 2,

Tel. 4200 en 3652

„Amsterdam in 17e eeuwse
prent", een boek met 110
afbeeldingen voor slechts

ƒ4,95. Elke boekhandelaar
kan het U leveren.

VERLOREN
(gaande via Koninginne-
weg, Kostverlorenstr., Zee-
straat, naar station)

DOUBLé POLSHORLOGE
m. datum aanw. en zwarte
band. Teg. bel. terug bez.

Telef. 2857.

TE KOOP AANGEB.:
2 Marklin treinen met toe-

behoren. Sophiaweg 65.

Telef. 4519.

TE KOOP: Donkergroene
linnen KINDERW., geheel
uitn.b. in pr.st. en 2 woll.

dekentjes ƒ100,-. Tel.4635.

Kent U in Amsterdam de
Westerkerk, de Oude Kerk,

de Schreyerstoren, de
Waag, het Bushuis, de Ke-
gulierspoort (Munt), het
Paleis op de Dam. Bekijk

al deze gebouwen eens in

de 192 pagina's tellende

paper-nack „Amsterdam in

17e eeuwse prent" ƒ4,95.

VOOR UW
2de PROGRAMMA
Geheel verzorgd.

Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307

Burg. Beeckmanstraat 36.

TE KOOP: STOFZUIGER,
merk „Kobold", in prima
staat, voorzien van alle

hulpstukken. Prijs ƒ40,—.
Dr. Gerkestr.45rd. tel. 2227

Geef Uw vrienden en rela-

ties het mooie boek „Am-
sterdam in 17e eeuwse
prent". Rijk geïllustreerd

voor slechts ƒ4,95.

1900 1965

[mm ai m*U>
Ja natuurlijk staat onze
VELO WASCOMBINATIE
bovenaan de top. Met zijn

65 jaren vakmanschap
koopt U zonder enige risico.

Neemt U rustig en vrij-

blijvend een demonstratie
bij U thuis.

VELO - Zeestraat 37
Zandvoort - Tel. 4590

VELO - Grote Markt, hoek
Jansstr., Haarlem, tel.10117

Een VELO COMBI kopen,
Is geen risico lopen!

Sportschool
Wim Buchel
Zaal: K.DoormanschooI, Parallelweg

Privé: Lorentzstraat 240 - Tel. 3965

JUDO een gezonde sport.

JUDO een echte sport voor jongens.

JUDO als basis voor alle sporten
o.a. voetbal, handbal, hockey,
volleybal enz.

JUDO voor ieder kind een noodzaak.

JUDO geeft durf, zelfvertrouwen en
doorzettingsvermogen.

JUDO voor jongens en meisjes,

reeds vanaf 6 jaar.

Dames en herenclubs.

JUDO ook voor kleuters vanaf 4 jr.

met kleutergymnastiek.

JUDO alleen bij Wim Buchel, 4e
dan N.J.J.B. Uw borg voor
erkend en bevoegd judo-
onderwijs en judongraduaties.

Aanmeldingen dagelijks.

Lesroosters op aanvraag.

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Een NUTTIG en
DUURZAAM GESCHENK!

HANAU
hoogtezonnen

Gezondheid in Uw huis! !

Drogisterij-Parfumerie

Bouwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

U weet het toch?
Kunstnijverheid uit verschillende

landen, voor iedere beurs in

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

Bv) feest of party,
LEFFERTS dranken erby.
Zeestraat 44 Telefoon 2254

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

altijd het lekkerste kopje koffie

Er zijn veel soorten koffiemelk.

Maar . . . niet voor niets is

„Friesche Vlag" GOUDBAND de

meest gebruikte koffiemelk in Ne-

derland. Een klein scheutje in het

heerlijke kopje koffie, zoals u dat

zet, mevrouw, en proef maar: dat

is een zondags kopje koffie, waar-

mee u uw man en uw gasten écht

kunt verwennen!

14-karaats gouden Zwitserse horloges
vèr beneden de vergelijkbare winkelwaar-
de. Vraag spaarkaart aan uw koffiemelk-

leverancier.

FRIESCHE VLAG GOUDBAND
de meest gebruikte koffiemelk in Nederland

WONINGRUIL
Zandvoort

Aang.: zonnig ben.huis., 3

kam., keuken. Gevraagd:
groter huis. Hogeweg 47zw.
hk. Oranjestraat, tel. 2788

SINT en PIET op bezoek.
Bel 4690, Zuiderstraat 14,

of v. Dam, Hogeweg 26.

V zocht nog een goed boek?
Koop dan Amsterdam in

17e eeuwse prent. Met 110

reproducties van gravures.
Voor ƒ 4,95 heeft U het.

TE KOOP : VRIJ HUIS.
Geschikt voor pension.
Br. no. 23-11 bur. v.d. blad.

GEVRAAGD EEN NET
MEISJE v.d. Boekhandel.,
Boekhandel van Petegem,
Kerkstraat 28 - Tel. 4201

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood Koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen I

TE KOOP: Electr. trein m.
toebeh. (merk Triang);
6 arms koperen kroon;
alles in z. goede st, tegen
elk aann. bod. Telef. 3101.

GARAGE
TE HUUR GEVRAAGD
Brieven onder no. 6-10
bureau van dit blad.

Amsterdam en Zandvoort.
Het mooie Amsterdam van
vroeger staat in 110 afbeel-
dingen in de fraaie dubbel
pocket „Amsterdam in 17e
eeuwse prent". Voor ƒ4,95
levert elke boekhandelaar
U dit rijk geïllustreerde
werk.

Wij SIOFFEREN uw meu-
belen vakkundig, geen fa-
briekswerk.
Woninginrichting H E E -

M E IJ E R, Van Ostade-
straat 7, telef. 3116, Am-
sterdam, tel. (020) 82242.

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte tcr-

mijn leeg te aanvaarden,
(evt. gedeelte). Mak.kant
„SLEUTELHOF", Zandv.
weg 67, Aerd.h. Tel. 02500
43647 of 84048.

TE KOOP: PAPEGAAI,
pracht jonge vogel ƒ30,—

,

met nieuwe kooi ƒ 75,—

.

Kan ook opgestuurd wor-
den. Tel. 070 - 836080.

VERHUISD:

E. B. Brossois
van Hogeweg 16hs.

naar

Patrijzenstr. 46
GEVR.: een WERKSTER,
2 ocht. p.w. a ƒ 3,— p.u.

Telef. 3559.

AANGEB.: 1 paar stalen
NOREN, m. 40, z.g.a.n.

Telef. 3559.

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

NAAIM A CHINE S
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Dratferstr. 12, Tel. 3751

Speldjes, speldjes, speldjes
Fraaie speldjes te koop van
diverse herkomst, voor uw
kinderen en kleinkinderen,
ten bate van het jubileum-
fonds van „Voor Anker".
Verkoop elke vrijdagmid-
dag van half vier tot half
vijf in „Zomerlust", (ing.

Gasthuisplein).

TIMMERWERK, reparaties
etc. Vrijbl, prijsopgaaf,
P Keur - Kerkpad 3.

VJLEESHOUWERIJ

Cor van
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor f 3,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .

.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst

200 gr. Haagse leverworst

250 ge. Gelderse gekookte worst ....

95 et.

ƒ 0,98

ƒ 0,75

95 et.

Vraagt Sint Nicolaas-actie zegels!
(Deelnemende winkeliers herkenbaar aan de oranje raambiljetten)



Sinterklaas

MOEDER
Wandtampje v.a. 3,95

Personen weegschaal 19,50

Lichtgewicht strijkbout ... 22,50
Electr. Erres deken 79,50
Electrisch kussen 24,50
Volautm. broodrooster 39,50
Philips haardroogkap 59,50
Standaard haardroogkap ... 12,

—

Philips Mixer 39,95

Philips koffiemolen 19,75
Pedaalemmer 11,25
Snelkookpan Tornado 49,50
Friedland Big Ben Gong v.a. 8,

—

Reisstrijkbout 29,75

Wandbhkopener 10,50

Smeedspiegel 17,50

DOCHTER
Hockeyklem 3,95

Fietstas, geruit 4,50

Tornado boekenrek 11,50
Kunstschaatsen m. schoen... 49,50
2 Transistor radio 18,50
Radio op lichtnet 39,50

Poppenwagen 16,50
Poppennetten 1,95

Complete rijwielverlichting 12,95

Slaapkamervcrlichting 9,75

Bedleeslampje 9,95

zocht uit voor:

VADER
Philips messenslijper 19,95
Philips Ventilatorkachel ... 59,95

Autoborstel 12,95

Regenbroeken 12,75

Autopechlamp 6,95

Bureaulamp 9,75

Kerstverlichting v.a 8,95

Electr. scheerspiegel 19,75

Alle merken scheerapparaten
o.a. Philips, Braun, Remington

vanaf 39,50

Tondeuse 7,50

Zaklantaarns v.a. 1,95

Autostofzuiger 63,50

Autoradio 89,50

Gereedschapssets, diverse prijzen

Philips Infraphil 39,50

ZOON
Autoped...
Driewieler
Sleeën
Rolschaatsen
Poncho
Skelter
Hockeyschaatsen
Kilometerteller
Druipkaarsen
Schaatsbeschermers
Pionierbouwdoos
De kleine electricien

9,75

19,75
9,75

7,50

12,75
39,75
59,50
13,50
1,25

4,95

13,75

2,75

U ziet, wij hebben een uitgebreide sortering. Dus slaagt U zeker voor de

keuze van Uw cadeau bij:

FIRMA SCHUILENBURG
3ROTE KROCHT 5—

7

TELEFOON 2974

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

(^.óróetterle

ciióon .ecfcwce

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

ZANDVOORTS TAMBOERKORPS

vraagt

frfoornblazers(sters)
(14 jaar en ouder) of meisjes en jongens
die hiervoor opgeleid willen worden.

Inlichtingen: Donderdags van 7 uur af

in de Hannic Schaftschool.

Caltex EdelhaardoBie
f 169SO per IOO liter

Vandaag gebeld Morgen besteld!

S. S. BEEN, Amterdamsevaart 112 - Haarlem
Tel. 02500 - 18043

Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

\VU ryden elke dag- in Zandvoort.

Alles wordt gehaald I

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENBLEIN 18

il aijTjiirr rr';

f'l hl.!,!!: ti

0»!

ZÉLF GEDAAN IS ZÉLF VERDIEND!
U kunt heel wat bereiken met goede
materialen, precies de verf die u nodig
hebt en met een doeltreffend advies.
Wij zijn u graag van dienst!

Schildersbedrijf

P. J. DANNENBURG
Stationsstraat 7-9 - Zandvoort

Telefoon 2803; b.&.g. 2457

Ook auto-verfspuitbussen

.
ÓFMCiEEl' .PLASTICQLDR-DEALÉR -

Sint Nicolaas

vond in Zandvoort een
kostelijk adres voor mooie

en praktische cadeaux.

Hij koos

VOOR

RIJWIELEN
BROMFIETSEN
KINDERFIETSEN

DRIEWIELERS:
r AUTQPEDS I

ONDERDELEN

Versteeqe
HfltlESTRBBT 18

TEL ; 4439 • ZANDVOORT

By feest of party,
LEFFERTS dranken erbül
Zeestraat 44 Telefoon 2254

Krijgt U gasten?
Geen bezwaart

WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porceleln,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

ELK 2e PAK DE GRUYTER

CHOCOLADE HAGEL

iPRIJS

ELK 2e PAK DE GRUYTER

KANT EN KLAAR RIJST
of ZELFDROGENDÈ RIJST

ïf 2 BUSSEN DE GRUYTER

O, kom er eens kijken

hoevééél U bij

DE GRUYTER
vindt

RENSA »

i

MET BLEEKMIDDEL SAMEN 116 |Ü| (|

99 me
NU 2 FLESSEN DE GRUYTER

ELKE 4 e ROL DE GRUYTER Xp)

DRUPS <

GRATIS
CT~« NAAR KEUZE: EUCALYPTUS, STROOP-
?•*') BABBELS, WINTERDRUPS, MIXED FRUITV<

NAAR KEUZE: FRILI, FRIOLA, TOP, TONIC.

VOOR
SLECHTS

ELK PAK DE GRUYTER
é jurk-fc

RUÏNE bonen
.WALIT EI'

9
jt EXTRA KWALITEIT

IN ENKELE WINKELS NIET VERKRIJGBAAR

BIJ PLASTIC BUS

JOZO ZOUT

SPELDJE
GRATIS

pVVng «ai .:„SU, BIJ EEN FLACON ~$sf- T \F^^ ""
'

g7 -.< <> AFTER-SHAVE LOTION VAN 350
%

^J-*^ , , '\V
EEN PAKJE STAINLESS i c -J^J? ELKE 2e FAMILIETUBE

VAN 150

GRUTI

DENT TANDPASTA

i wat ia de I hui - zen, Wij

ST. NICOLAASFONDANT
ST. NICOLAAS SCHUIM .

SPEELGOED
LETTERTJES
lOOMBOTERSTAAF
STROOIGOED
PIETERMAN TAAI TAAIPOP . . . .

SPECULAASPOPJES 3 st.

GT. NICOLAAS-TABLET
CHOCOLADE FIGUREN

KLOMPJES MELKCHOCOLADE . .

SURPRISEZAK
MARSEPEIN
CHOCOLADE DONALD DUCK. . .

CHOCOLADE HOND
GROTE CHOCOLADE HOND . . .

5 STUKS DIKKE SPECULAAS . . .

G STUKS TAAI-TAAI
GEVULDE SPEKULAAS
SPEELGOEDTAAI
MARSEPEIN
EXTRA GROOT
CHOCOLADE HART

79 et.

49 et.

42 et.

30 et.

145 et.

89 et.

25 et.

39 et.

45 et.

100 et.

80 et.

98 et.

98 et.

170 et.

95 et.

145 et.

69 et.

45 et.

89 et.

89 et.

55 et.

160 et.

EXTRA GROTE
CHOCOLADELETTER... ...... 160 et
2 GROTE CHOCOLADE HARTEN . 90 et.

GROTE CHOCOLADE LETTER. . . 90 et.

MARSEPEIN FIGUURTJES 39 et.

FONDANTFIGUREN. Kikker, vis, muis,
auto, boot, kever 15 et.

ROOMBORSTPLAAT, doos 150 gram . 79 et.

FONDANTBORSTPLAAT, doos 150 gr. 65 et.

BUBBELGUM SIGARETTEN .... 35 et

FONDANTHARTEN 3 st. 50 et.

alles met 10 oio korting

ST. NICOLAAS / ZWARTE PIET. . . 40 et.

CHOCOLADE beurs - mes - pijp en radio 30 et

CHOCOLADE hond - agent - beer of
Poes 30 et.

CHOCOLADE hond - tas - beer T.V. . 70 et.

BONBONNIERE' 245 et.

ROYALE GEVULDE HARTEN . 245 - 210 et.

VULPENSET 70 et.

CHOCOLADE AUTO OF SPORTWA-
GEN 70 et.

SMOKE SET 150 et.

PAKJE TABAK MET PIJP 90 et.

w"nTedtsXe
f

rTvan Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - telefoon 2150
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Sint Nicolaas Kinderhoek

Het domme knechtje van Sint Nicolaas

Met een diepe zucht gaat Sint
Nikolaas in een makkelijke stoel

zitten. Hè, ihè, dat valt niet mee.
Eerst een week varen en nu, in dit

vreemde kasteel do kado'tjes in orde
maken".
„Ik zal Sint oen lekker kopje

koffie brengen". De oudste Pieter-

baas loopt vlug naar de keuken.
Kijk, daar komt de allerjongste

Piet binnen. Sint Nikolaas noemt
dat Pietje altijd Bengeltje. Weet je

waarom? Nou, Pietje Bengel doet de
meest domme dingen.
„Zo Bengel, ik heb voor jou een

mooi werkje", knikt Sint Nikolaas.

„Maar let goed op en doe geen
domme dingen".
Het knechtje schudt met z'n hoofd

„Ik mijn best doen, Sint Klaas".
In die zak doe je de kado'tjes van

drie lieve kinderen. Kijk, hier heb
jo de lijst waar alles op staat. Kun
je het wel alleen?"
„Ja Sint Klaas". Het Pietje knikt

ernstig met zijn hoofd. „Ik alles

doen wat U zeggen. Alles".

Huppelend gaat het Pietje door de
lange gangen. Dat is me wat! Hij

mag helemaal alleen kado's uitzoe-

ken. Dat is nog nooit gebeurd.

Moestal ging er een andere Piet

met hem mee. Maar vandaag niet.

Vandaag is hij een grote Piet. Hij

staat even stil in de gang voor een
lange spiegel. Als hij op z'n tenen
gaat staan dan is hij toch wel
erg groot.

Kijk, daar is de deur van de
voorraadkamer. Daar worden al de
kado's bewaard die Sint mee uit

Spanje heeft genomen. Oei, oei, wat
véééél kado's. Piet trekt een raar

gezicht tegen een grote pop. En hij

aait zachtjes over een wollig specl-

goedhondje.
„Nu een grote Piet zijn", mompelt

Bengel. „Opschieten, want Sint

heeft het erg druk". Voorzichtig

haalt hij het lijstje te voorschijn.

Even kijken wat er op staat. .

Een verfdoos en 'n bal voor Keesje.

Een springtouw en een pop voor
Willy.
Een brandweerauto voor Janne-
man.
„Dat ik hebben zo klaar", mop-

pert Piet. „Dat niet zoveel zijn".

„Hier zijn de verfdoos. Zo, in de

zak enne één bal". Piet zoekt

een rode bal voor Willy uit. Eerst

maar kijken of de bal het goed doet.

Voorzichtig laat Pietje Bengel de

bal stuiteren. Olala, dat gaat mooi,

nu tegon de muur, hopla, hopla,

hop. Nu onder z'n benen door....

rrrrt Piet zucht ervan héhé.

Wat staat er nog meer op het lijst-

je? Een springtouw. Dat is ook een

leuk spelletje. Hoor Piet eens zin-

gen: „Innos spinnos, bochtos, innos,

uitos, spuitos, bochtos, uitos".

Piet springt wel vijf keer achter

elkaar het Spaanse versje. Dan kijkt

hij weer op het lijstje een pop.

Nou, dat' is echt iets voor meisjes.

Zo, de pop ook in de zak, daar speelt

een grote Piet niet mee.
En nu de brandweerauto. Oei,

oei, oei, dat is wel wat voor grote

Pieten. „Tah-teh-tah-teh, oeioeioei

oeioei loeit de auto. Met een

vaart laat Piet hem overal door

rijden. Langs zakken pepernoten,

door poppen en beren. Over een

garage en boms dwars door

een doos chocola die rommede-
bom omvalt. O, o, o, al de chocola

over de grond. Piet schrikt er wel
oen beetje van. Tjonge, jonge, maar
vlug het lijstje nakijken. Onderaan
staat nog wat geschreven. Maar wat
is dat?? Voetstappen klinken over

de gang. Snel stopt Piet de zak ver-

der vol met speelgoed. Drie poppen,

vijf auto's, twee dozen kraaltjes en

dan tjoeps duikt Pietje Ben-
gel zelf ook maar in de zak want. ..

de deur gaat open en de grote Pie-

ter-baas gluurt naar binnen.

„Ik toch dachten lawaai horen en

nou niemand hier is? Wacht, daar

staan de zak die kleine Pieterbaasje

klaar heeft gemaakt. Ik alvast mee-
nemen naar Sinterklaas. Hupla
Met een zwaai neemt Pieter-baas

de zak op z'n schouders. „Zak
zwaar zijn", moppert Piet. „Maar
ik niet voor niets Pieter-baas zijn.

Ik dat wel dragen kunnen".
Blazend en steunend komt de

grote Piet met de zware zak op z'n

rug de paleiszaal binnen, waar Sint

Nikolaas zit.

„Zo, de zak is klaar", zie ik. Waar
is die kleine Bengel toch gebleven,

Piet.... zet die zak eens even neer
en ga het Pietje zoeken".
Met een bons zet Pieter-baas

de zak op de grond en au-au-au
ldinkt het uit de zak.

„Wat is dat nou? Het lijkt wel of

er een pieppoppetje inzit. Maak
eens vlug die zak open, Piet'-'.

Snel maakte de grote knecht het
touwtje los waarmee de zak dicht

zit en een warrig hoofd steekt

naar buiten, dan een glimmende
toet „Piel Bengel", zegt Sint
verbaasd. „Wat doet jij in die zak?"

„Mij niet weten", zegt Pietje ver-
legen. „Ik aan spelen was en boms

chocola om en mij .... tjoep

in de zak. Mij bang voor grote Piet-

baas die er aan kwam".
„Jij bent weer eens een dom-

merdje", zegt Sint boos. „Jij moet
niet spelen, maar werken!"

„Mij nou maar een klein speel-

pietje zijn", mompelt Bengel.
„Tja, dat zie ik", moppert Sint

Nikolaas. „En je hebt ook veel te

veel speelgoed in de zak gedaan.
Heb je het briefje niet gelezen?"

„Mij tjoep in zak. En daar
donker zijn. Ik niet lezen kunnen
daar".

„Breng de staf van Sint maar even
in de kleedkamer", zegt de grote

Pieter-baas, „dan zal ik het speel-

goed wel in orde maken".
Even later zien Sinterklaas en

Pieter-baas het knechtje door de

gang rennen. De staf tussen zijn

beide beentjes, net zoals de Sint op

z'n paard zit. „Hort Sik", roept

Bengeltje.
En dan moet Sint Nikolaas zo

hard lachen, dat de tranen over z'n

baard rollen. ELKA.

„SANDEVOERDE" SPEELDE
„FATALE MELODIE"
In restaurant „Zomerlust" opende

de toneelgroep „Sandevoerde" zater-

dagavond j.1. het Zanövoortse nieu-

we amateurtoneelseizocn met een

opvoering van de thriller „Fatale

melodie" van Falkland L. Cary.

De uitvoering, die eerst in het derde

bedrijf ten volle op gang kwam,
vermocht desondanks van het begin

af aan te boeien, door een span-

nende en ingewikkelde intrige, die

tenslotte een bevredigende en aan-

vaardbare oplossing vond.

Het eerste bedrijf werd geheel

beheerst door het optreden van Joop

Portegies als de Brits-Indiër Soed-

hei Narasingha, een mysterieuze,

misdadige figuur en handelaar in

verdovende middelen. Joop Porte-

gies slaagde erin deze figuur, die

slechts in het eerste bedrijf op-

treedt, in volle omvang een rake

gestalte te geven, zeker niet het

minst door zijn voortreffelijke weer-

gave van het gebroken Nederlands.

Het tweede bedrijf bracht een

merkbare inzinking, mede doordat

bovengenoemde van het toneel ver-

dwenen was, doch in het derde be-

drijf herstelde men zich ten volle.

Bewonderenswaardig was hier het

optreden van Cor van Poelgeest-

Schaap als Mrs. Mansfield en we
zagen achtereenvolgens knappe

prestaties van Annemieke v.d. Bos

als Gerry, van Willy de Ringh de

Vries als Miss Collins, Eddy Fran-

sen als een fanatieke Toni Parson,

Anneke Geerts als Miss Morton en

een bijzonder aantrekkelijke type-

ring van Nel Vreugdenhü-Minder-
hout als Mrs. Jane Tuttleton.

Jan Ramkema speelde de tot

wanhoop gebrachte Dr. Collins met

volle overtuiging en Wim Nijboer

bleek, na een aanvankelijk wat

aarzelend begin tenslotte toch een

zeer aanvaardbare inspecteur Brad-

ford Tenslotte bracht Hans Heier-

man een leuke assistent Wade op

de planken.
Regisseur Jos. Dröse had alle mo-

gelijkheden uitgebuit om de span-

ning op te voeren, waarin hij vol-

ledig Slaagde. Hij schonk de mede-
spelonde dames na afloop fraaie

bloomen en deelde in zijn slotwoord

mede, dat de volgende uitvoering

van Sandevoerde een blijspel zal

zijn, dat 26 maart a.s. over het

voetlicht zal worden gebracht.

Een gezellig bal, met medewerking
van het ensemble Ed Willians be-

sloot deze geslaagde toneelavoud. K.

OPENING NIEUWE BUSSTATION
Het nieuwe busstation aan de

Tramweg te Zandvoort zal op dins-

dag 30 november a.s. door de bur-

gemeester van Zandvoort, Mr. H. M.

van Fenema, officieel worden ge-

opend des middags om 3 uur.

Op woensdag 1 december zal het

voor het publiek in gebruik worden
gesteld.

OPENING SUPERMART
De officiële opening van Albert

Heijn's Supermart aan de Grote

Krocht zal plaats vinden op donder-

dag 16 december a.s.

Op vrijdag 17 december zullen de
deuren voor het publiek opengaan.

NED. CHR. VROUWENBOND
De afdeling Zandvoort van de

Nederlandse Christen Vrouwenbond
belegt een bijeenkomst heden vrij-

dag 26 november in het jeugdhuis
van de Hervormde kerk. Pastoor
A. H. Cleophas te Zandvoort en Ds.
P. J. O. de Bruijne, Gereformeerd
predikant in Zandvoort, zullen daar
spreken over het onderwerp: „De
Mariaboodschap". Een zangkoortje
verleent medewerking.

STORMPERIKELEN
De felle Zuidwesterstorm, die in

do nacht van dinsdag op woensdag
over ons land raasde, heeft ook in

Zandvoort haar sporen nagelaten.
De bemanning van de Zand-

voortse reddingboot kreeg des mor-
gens het „stand by'" alarm, waarop
men zich in het botenhuis gereed
maakte om elk ogenblik te kunnen
uitvaren. Oorzaak hiervan was, dat
de Liberiaanse vrachtvaarder „Santa
ICyriaki" op nauwelijks een kilo-

meter van de strandlijn in moeilijk-

heden v/as geraakt. Sleepboq,thulp
van de „Titan", die in de nabijheid
was, werd echter geweigerd. Het
schip wist later Umuiden te be-
reiken, doch liep omstreeks 1 uur
vast 2 mijl ten zuiden van de Zui-
derpier. De Zandvoortse redding-
bootbemanning kon toen naar huis
terugkeren.
Vele televisie-antennes konden

het geweld van de rukwinden niet

weerstaan en sneuvelden, hetgeen
ook het geval was met een groot
gedeelte van de voorgevel van het
perceel Brederodostraat 97, die van
het huis werd afgerukt en in de
voortuin terecht kwam.

KLEINDOCHTER ONTVOERD
Op verzoek van de Zandvoortse

politie heeft de politie in Den Hel-
der aldaar een 52-jarige mande-
maker gearresteerd, die zaterdag-
avond j.1. het kindertehuis „Groot
Kijkduin" was binnengedrongen,
waarna hij zijn kleindochter Tanja
meenam. Een kinderverzorgster, die

hem wilde tegenhouden, werd door
hem opzij geduwd. Na aanvankelijk
te zijn ondergedoken, heeft hij zich

later bij de politie in Den Helder
gemeld, waarna zijn vrouw dinsdag-
avond j.1. het kind vrijwillig in het
Kindertehuis terugbracht.
De jonge moeder was uit de

ouderlijke macht ontzet en de Voog-
dijraad meende, dat de grootouders
niet in staat moesten worden geacht
het kind groot te brengen. Dat het
kind bij dit echtpaar werd wegge-
haald, deed beiden groot verdriet en
dit was de reden, dat zij tot hun
onverstandige daad kwamen.
Verwacht wordt, dat de man na

zijn voorgeleiding voor de officier

van Justitie direct daarna op vrije

voeten zal worden gesteld.

Voor een blijvend

Sint Nicolaas geschenk

Complete woninginrichting

Fa. L Balledux & Zonen
o.a. GROTE COLLECTIE SIERKUSSENS.

POEF'S MET OPBERGRUIMTE.
TAFELLOPERS - TAFELKLEDEN - KAP-

STOK - BORSTELKASTJES - SIERKLEEDJES

enz. enz.

Haltestraat 27-29

Telefoon 2596

Ziet onze etalage's
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BIJZONDERE HULPDIENST
De St. Elisabethsvereniging alhier

heeft zich voorgenomen binnenkort
te starten met een „bijzondere hulp-
dienst". Daar, waar plotselinge hulp
nodig is, b.v. door ziekte van de
moeder, wil men helpen.

Daartoe vraagt men nog enkele
vrijwillige hulpkrachten die bereid

zijn incidenteel te helpen. Reeds zijn

er zulke hulpkrachten, maar hoe
meer er zich melden, des te ge-

makkelijker wordt de taak en is de
hulp meer afdoende.
Opgeven kan men zich, eventueel

inlichtingen verkrijgen, aan de vol-

gende adressen:
Mevr. H. M. Biekmann-v. Haasber-

gen, Dr. Kuyperstr. 2, telef. 4175.

Mevr. J. M. Castien,

Helmersstraat 11, telef. 2903.

Mevr. H. M. Heitkönig-Derksen,
Treubstr. 22, tel. 3823 (v. Gerven).

Mevr. C. C. Lentink-Ekel,
Dr. Schaepmanstr. 10, telef. 3924.

Mevr. H. J. M. Leusink-Berkhout,
Van Lennepweg 18-2, telef. 4263.

Mevr. J. G. M. Smit-Jonkergouw,
Emmaweg 17, telef. 2453.

HOOGWATER
November Strand

H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar

28 6.35 2.— 18.52 14.30 10.30-16.30

29 7.17 2.30 19.38 15.— 11.00-17.30

30 8.08 3.30 20.32 16.— 12.00-18.30

December:
1 9.04 4.30 21.37 17.— 13.00-19.30

2 10.11 5.30 22.47 18.— 14.00-20.30

3 11.27 6.30 23.59 19.30 15.30-22.00

4 —.— 8.— 12.24 20.30 4.00-10.30

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Piet op het dak
Holderdebolder krakkerdekrak!
Wat een lawaai boven op 't dak.
In de antenne van de T.V.
Zit Piot verward en mompelt: O, jé!

„Sintermeklaasje die heeft gezegd,
vlug pakjes wegbrengen,

(Pielermansknecht.
Maar ik nu hangen in de T.V.
O, o, pepernootjes, wat moet ik

(daarmee.

Ha, daar is Sint al en zet Pietje vlug
uit do antenne weer op 't dak terug.
„Ga vlug maar weer verder",

zegt lachend de Sint.

„Zodat elk kindje bij de
(schoorsteen wat vindt".

ELKA.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Jeroen Maria, z. van L.M.

Ideler en P. M. M. de Grove.
Geboren buiten de gemeente:
Annemieke, d. van A. Wicman en
L. Rauch. Saskia Joanne, d. van
C.C. Koopman en H. G. J. Elsen-

sohn.
Ondertrouwd:
W. E. J. Poot en A. Jansen.

Overleden: Diederica P. Scholten,

58 jaar, geh. gew. m. P. J. Meijer.

Lambertus J. Rinkel, 34 jr., echtg.

van M. Heijink. Jan Klok, 91 jr

,

geh. gew. met J. Hoogeveen.
Overleden buiten de gemeente:

Cornelis Zwemmer, 83 jr. echtgen.

van A. Bolleurs. Jan Joh. Box, 71

jr., ongoh. Agatha J. Schmidt, 84

jr., weduwe van C. J. v.d. Stad.

Frederik W. Jacobs, 71 jr., echtg.

van S. Ockersen. Anna M. van den

Heuvel, 75 jr., wed.e van H. J.

ter Wolbeek.

25 JAAR GEMEENTESECRETARIS
De gemeentesecretaris van Zand-

voort, de heer W. M. B. Bosman,
hoopt op donderdag 9 december a.s.

het feit te herdenken, dat hij 25 jaar

geleden tot gemeentesecretaris van

Zandvoort werd benoemd.

In verband met dit feit hebben
Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort een buitengewone open-

bare raadsvergadering uitgeschre-

ven op genoemde datum des mid-

dags te half drie.

De grote verdiensten van de jubi-

lerende secretaris, die deze in de

afgelopen 25 jaar voor Zandvoort

heeft gehad, zullen dan worden her-

dacht. Onmiddellijk na afloop van

deze buitengewone vergadering van

de Zandvoortse gemeenteraad zal

in de kamer van het college van

B. en W. een receptie voor raads-

leden en genodigden worden ge-

houden.

WIJZIGING SPREEKUUR
De wethouder van de Bedrijven,

Sociale en Culturele Zaken, mevr.

C. Stemler-Tjaden zal dinsdag 30

november spreekuur houden van

vier tot vijf uur inpiaats van drie

tot vier uur.

O.S.S. VERGADERDE
De najaarsvergadering, die maan-

dag 22 november j.1. in het Gemeen-
schapshuis onder leiding van voor-

zitter J. H. B. Brink plaats vond,

had een vlot verloop.

Het jeugdbestuur, bestaande uit

Mincke van Bavelgem, Marion van

Keule, Carla v.d. Kruk, Peter Nieu-

wenbrugge en Peter van Wingerden,

werd door de voorzitter met enige

toepasselijke woorden geïnstalleerd.

Voorzitter verwachtte dat dit jeugd-

bestuur de wensen die onder de

jeugd leefden, gemakkelijker met
het bestuur zou kunnen behande-

len, omdat het contact van. dit

jeugdbestuur met de jeugdleden

ongetwijfeld intensiever zal zijn.

In de plaats van mej. D. Paap
werd de heer E. Keur in het be-

stuur gekozen.
De nieuwe volleybalcommissie

werd 'samengesteld uit de dames

M. Poutma - Schröder (secr.); P.

Dümpel en de heer D. Oostinga

(voorzitter).

Een nadere toelichting werd ge-

geven op de onderlinge wedstrijden,

die voor de jeugd en de ouderen

worden gehouden in de week van
13 t.m. 17 december in de Wilhel-

minaschool. Voorts werd opgewekt
deel te nemen aan de Kringkam-
pioenschappen- en graadwedstrij-

den op 18 december a.s. in het

Zander instituut te Haarlem.
Bij de rondvraag kwam de even-

tuele bouw van een sporthal ter

sprake. Men juichte deze bouw van
harte toe, omdat Zandvoort geen
zaal meer bezit waar een gymnas-
tiekuitvoering kan worden gegeven,

doch bracht daarbij tevens de wen-
selijkheid van een gymnastiekzaal
in Zandvoort-Noord naar voren.

DÈ NIEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAAR!
Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van

de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt

nóg meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit
Clffiyjecl

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.

Niet tactisch

In de laatst gehouden gemeente-
raadsvergadering, verklaarde de
heer W. van der Werff in zijn alge-

mene beschouwingen over de ge-
meentebegroting 1966, te hopen, dat
de komende nieuwe raad ondei de
dan nieuwe burgemeester een raad
van daden en met van woorden zou
zijn. Deze typische uitspraak ver-
wekte onder de raadsleden vanzelf-
sprekend nog al wat verbazing en
het was wethouder A. Kerkman, die

zijn bevreemding over de^e woorden
niet onder stoelen of banken stak en
.verklaarde dat tijdens de bijna 20

jarige samenwerking met burge-
meester Mr. H. M. van Fenema ban-
den waren ontstaan, die moeilijk te

verbreken zouden zijn, dat hij het
komende vertrek van de huidige
burgemeester zeer betreurde en dat
deze in zijn ambtsperiode zeer veel

voor Zandvoort had betekend. Ik
meende te mogen constateren, dat
wethouder Kerkman zich met deze
woorden tot tolk van alle raadsleden
maakte.

Persoonlijk geloof ik, dat deze uit-

latingen van de heer van der Werff
van weinig tact getuigden, temeer,

omdat de burgemeester persoonlijk

niet aanwezig was. Het is niet altijd

flink te zeggen wat men denkt ook
al meent men, dat dit wel zo is. Bij

het scheiden van de markt zich op
een dusdanige wijze uit te laten

over iemand, die gedurende bijna

twintig jaar zich beijverd heeft om
Zandvoort groot te maken, acht ik

krenkend en beledigend en het zou
me niets verwonderen, wanneer de
burgemeester zich dit heel erg zou
aantrekken. Hij heeft een dergehjke
beoordeling (lees veroordeling)

waarachtig toch met verdiend.

Ik had hieiover nog een kort on-
derhoud met de heer van der Werff
die naar aanleiding van zijn uitla-

tingen zei, dat de burgemeester veel

te veel aan de do Ranitzweg had
vastgehouden en de Oost-West-ver-
bincung had tegengehouden, hetgeen

tot gevolg heeft, dat Zandvoort
voorlopig met slechte toegangswe-
gen blijft zitten, omdat de weg „de

Ranitz" er de eerste tien jaren toch

niet 'komt. „Men wil een pier" zei

de heer van der Werff, maar men
bekommert zich met over het feit,

dat men geen wegen heeft, die er-

heen leiden. De sporthal, die in de
kabelloods verwezenlijkt had kun-
nen worden, w rd door de burge-
meester tegengehouden, omdat hij

deze loods een „betonnen kist" vond.

Nu heeft Zandvoort helemaal niets,

verzuchtte de heer van der Werff.

Wat dit alles met woorden en niet

met daden te maken heeft, ontging

mij. De heer van der Werff kan nu
eenmaal moeilijk verwachten, dat
iederoen over bepaalde aangelegen-
heden hetzelfde denkt als hij. Ik ben
er dan ook van overtuigd, dat hij

met de gedane uitlatingen zeker niet

de algemene opinie heeft weergege-
ven die er in onze gemeente en ver
daarbuiten heerst over het gevoer-
de beleid van onze huidige burge-
meester. Dit moge Mr. van Fenema
tol voldoening stemmen en de heer
van der Werff manen tot voorzich-
tigheid, zeker met het oog op de
snel naderende nieuwe raadsver-
kiezing. K.

BOKSPROMOTOR
WON RECHTZAAK
Onze plaatsgenoot, bokspromotor

'Henk Ruhling, die momenteel voor
het afwerken van een serie boks-
wedstrijden op Curacao vertoeft,

heeft de door hem tegen de EBU
aanhangig gemaakte rechtzaak we-
gens onrechtmatige uitsluiting als

bokspromotor gewonnen.
Een Westberlijnse rechtbank hoeft

de uitsluiting van de Nederlandse
boksmanager Henk Ruhling uit de
Europese Boks Unie (EBU) nietig

verklaard. JNaar de Westberlijnse
zaakgelastigde van Henk Ruhling,
de advocaat dr. Hans Joachim Rust,
vrijdag meedeelde, moet de EBU
door deze gerechtelijke uitspraak
ook alle schade vergoeden, die Ruh-
ling door de uitsluiting en de pers-
mededelingen daarover heeft ge-
leden.

Ruhling had de rechtzaak tegen
de EBU aanhangig gemaakt, omdat
de boksunie geen motivering van
haar besluit tot uitsluiting had ge-
geven. De zaak diende in Berlijn,

omdat de EBU de maatregel tegen
Ruhling op 23 mei 1965 in deze stad
bekendmaakte en de Nederlander in

het bozit was van een licentie van
de Duitse bond van beroepsboksers
(standplaats Berlijn).

V/ij feliciteren Henk Ruhling van
harte met deze voor hem zo gun-
stige beslissing, die hem stellig geen
windeieren zal leggen.



ADIO EN TELEVISIE
PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

VOOR SINT NICOLAAS ELECTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARATEN IN EEN GROTE KEUZE!

Electro-Radio
Technisch Bureau
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN

I l£ ET 1 I D BurS- Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

Ziet U als U een 'keuze doet uit de honderden
geschenken die wij U te bieden hebben.

BRUSHED NYLON DAMES NACHTHEMDEN
met kant, in rosé, bleu en aqua, alle maten ƒ12,95

aBeeldige JUPONS in alle kleuren

ƒ 8,95 - ƒ 7,95 - ƒ 6,95 - ƒ 5,95 ƒ 4,50

Moderne NYLON ONDERJURK met ronde hals
ƒ8,95

BREECHES (Helana strech damesbroekje mot
lange pijp) in 9 kleuren ƒ3,50

Een enorme collectie DUSTERS in prachtige

kleuren en dessins, vanaf ƒ 24,75

Speciale Sint Nicolaas reclame:
Dames TREVIRA ROKKEN in zwart, marine,
bruin en groen, voor de bijzonder lage prijs van
ƒ19,95. Tijdelijke aanbieding.

PULLOVERS en VESTEN in alle prijsklassen

in een grote keuze in kleuren, modellen en kwa-
liteiten, waaronder de zoveel gewenste Astralon.

VOOR KLEUTERS:
Schattige nylon, gewatteerde ANORAKS met
leuke garnering, in rood, bleu en marine, leef-

tijd 1 tot 5 jaar ƒ 19,50. Met ƒ1,- stijging p. maat.
Buitengewoon voordelig!

Licht, warm en gemakkelijk wasbaar.

Zuiver wollen AaBé DAMES ROKKEN in mo-
derne Higgins ruitjes ƒ 24,75

CAMEL ROKKEN, bijzonder leuk model ƒ 22,75

Natuurlijk een grote keuze in dames, heren en

kinder ZAKDOEKEN, KOUSEN, SHAWLS,
DASSEN enz. enz.

Het huis vol geschenken. Het huis van kwaliteit.

Het huis met scherpe prijzen.

Haltestraat 40 Tel. 2087
Steeds een stap voor!

Geef eens een goede

BAROMETER
Altijd welkom!

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

Heren, last van kaalhoofdigheid ?

Kom eens praten

want wij leveren

alle soorten

HAARWERKEN.

'j> heren haar-

r
:

Verzorger •

Wl^-Mok
Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

Sint Nicolaas geschenken
PLAIDS, vanaf ƒ 15,50

SPREIEN, vanaf .... ƒ 19,75

LAKENS, vanaf ƒ6,95

Slaapkamerkleedjes v.a. ƒ 6,75

TAFELKLEDEN, vanaf ƒ 9,75

SIERKUSSENS, vanaf ƒ 2,95

ROTANDEKJES vanaf ƒ2,98

POPPENDEKEN. ƒ 0,98

Handdoeken en washandjes,
in cadeauverpakking.

KAPTAFELS en Tabourcts.

Beddenspeciaalzaak KEMPER
HALTESTRAAT 21 TEL. 2119

Spuiate aadUedihty

van een uniek St. Nicolaas cadeau

fcs*2 Uw gezondheid!

VACHTLAARZEN

GROTE KROCHT

bok L %*düüMk^$d

feHOYNG"

Q E S(HEMEN
Joof GEEHflK

BON
MEVROUW,
Bij inlevering van deze bon ontvangt U 'n BESLAGKOM, voor-
zien van 'n deksel met 'n speciaal mixergat èn 'n aluminium
STEELPAN van 1 liter, voorzien van 'n geïsoleerde handgreep,
voor slechts ƒ2,95.

De steelpan en de beslagkom kosten normaal samen ƒ 6,—

.

Nu 'n voordeel dus van ruim drie gulden.

RAADHUISPLEIN

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpcnplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKEES - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

Student geeft bijles
in Nederlands en Engels.

Brieven onder nr. 30-9 bureau van dit blad.

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

Zoekt U 'n adres waar U
(altijd slaagt,

Voor 'n Sint Nic'laas cadeau
(dat behaagt?

Wij willen er ons niet op beroemen,

Er is teveel om op te noemen!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

OPBRENGST
KLAPROOSCOLLECTE
De op 13 november in Zandvoort

gehouden Klaprooscollecte ten bate

van het Nederlands Oorlogsgraven-

comité heeft opgebracht een bedrag

van ƒ774,23. Het plaatselijk comité

dankt allen die hieraan hebben
meegewerkt.

Practische St. Nicolaas geschenken
koopt U in de

AUTOSHOP
van Autoverhuur en
Shell Quick Service ««Zandvoort»

RUITENWISSERS ƒ 2,20

FLASHLIGHT, mcl. batt ƒ 4,92

STUURWIEL HOEZEN ƒ 7,50

AUTO RADIO'S, vanaf ƒ169,—

AUTO ANTENNES vanaf ƒ 13,50

GEVAREN DRIEHOEK ƒ 8,50

NYLON SLEEPKABELS ƒ 10,90 en ƒ 11,50

AUTO VERBANDTROMMELS . . .

.

f 15,—

HELLA OBSTACLE LAMP ƒ 33,—
COCOSMATTEN voor elke auto, vanaf ƒ 25,—

' AUTO PLAIDS vanaf ƒ 17,50

Dr. SCHAEPMANSTRAAT No. 1 Gratis Shell speldjes,

(hoek Brederodestraat) - TEL. 4580

Totale opheffingsuitverkoop
bij

Kunstnijverheidshuis

uDONANDA II

Haltestraat 58 - Zandvoort - Telefoon 3410

Op alle artikelen 25% korting

Doet nu Uw voordeel voor SINT NICOLAAS en KERSTMIS.

Ziet de etalage!

DAMES, DOET NU UW VOORDEEL
MET ONZE AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

Vlees-reklame
500 GRAM VARKENS CARBONADE v.a. ƒ2,75

750 GRAM RUNDERLAPPEN v.a ƒ 3,75

750 GRAM RD3LAPPEN ƒ 5,25

500 GRAM ROSBIEF v.a ƒ 4,50

150 gram Ham ƒ0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ0,68
150 gram Pekelvlees ƒ0,98 250 gram gek. Worst ƒ0,95
150 gram Gel. Lever ƒ0,98 250 gram Leverworst .ƒ0,95

Wy leveren V gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Vertier: Groenten - Bami • Nassl - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

,/t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714

De winter heeft zich aangemeld!
VERZORG UW TUIN VOOB DE KOMENDE WINTERPERIODE!

Wij leveren uit voorraad: COMPOST
Turfmolm - Gedroogde stalmest - Alle tuingereedschappen.

GROTE COLLECTIE SINT NICOLAAS CADEAUX
o.a. bollenglazen en vazen.

AMARYLLIS in fraaie luxe GESCHENKVERP'AKKING.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-

hoging thuisbezorgd! Wtf geven ook Contanteegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

\jbwmm;

eet_meervvlees en betaal rninder

WEEKEND REKLAME



Voor de liefste vrouw ... De beste man • . De aardigste teener of twenner . .

.

Dépositairo van o.a.

GUERLAIN
CHRISTIAN DIOR
MARCEL ROCHAS
CHANEL
HéRMES
BALENCIAGA
NINA RICCI
/BALMAIN
JAQUES HEIM
LE GALION
e.v.a.

kortom, voor iedereen vindt U bij

P A R.F U M E R I E

Een ongekende weelde van geschenken uit het wereld assortiment van Cosmetica, Parfums, Toiletartikelen en Bijoux. Waar vindt U in
één speciaal-parfumerie zoveel topmerken? Zeker niet in Zandvoort ! Ja, zelfs niet in geheel Kennemerland!
Waarom dus langer zoeken wanneer U weet (reeds meer dan 30 jaar) dat Parfumerie HILDERING het zeker in voorraad heeft wanneer
het een geschenk moet zijn van klasse, smaak en charme!
Aangezien meer dan 90% van de merkartikelen BOMEE artikelen zijn, geven wij geen cadeaux bij aankoop, daar dit niet is toegestaan
en maar moeilijkheden schept Wij reserveerden echter voor deze feestmaand zeer veel exclusieve monsters van onze topmerken
voor onze clientèle!

Gaarne adviseren onze deskundige verkoopsters U met uitzoeken van Uw geschenken , en mocht U haar of zijn persoonlijke temaak
niet weten, dan is er nog onze mooie CADEAU-CHEQUE, welk© zelfs in geheel Nederland bij de top-parfumerie speciaalzaken! in-
wisselbaar is!

Het trefpunt der wereldmerken!

Dépositaire van

ELIZABETH ARDEN
HELENA RUBINSTEIN
LANCÖME
ORLANE
SANS SOUCIS
dr. PAYOT
FEMIA
VITAMOL'
dr. v.d. HOOG
REVLON
e.v.a.

HEBT U AL ZO'N HEERLIJKE

Boterletter besteld?
ONZE SPECIALITEIT IS KWALITEIT!

PRIMA BANKETSTAAF ƒ 1,75

250 GRAM SPECULAASBROKKEN f 0,75

Blijft gezond en fit eet ons heerlijk melkwit
en 't blijft dagen vers.

Brood- en Banketbakkerij

A. v.d. Mije & Zonen
Schoolplein 4 - Telefoon 2467

Enkele
tips
voor

Sint Nicolaas
SCHRIJFMAPPEN met inhoud, vanaf ƒ 3,95

SETS SPEELKAARTEN, vanaf ƒ 2,25

VULPENNEN, vanaf ƒ 1,25

VIERKLEUREN BALLPOINTS, vanaf ƒ 4,50

GROTE SORTERING SPELLEN
o.a. JAMES BOND en BONANZA.

Poëzie albums - Postpapier - Kalenders

Succes Agenda's - Enkhuizer Almanakken
Fröbel artikelen - Caran d'Ache Kleurpotloden.

RUIME SORTERING POCKETBOOKS.
ROMANS EN KINDERBOEKEN.

Boekhandel Van Petegein
Kerkstraat 28 - Telefoon 4201

Sint en Piet kwamen door de Haltestraat lopen
en deden bij Notten's Kinderpaleis hun inkopen
Zij keken zeer verblijd,

de Winkel is dit jaar uitgebreid.
Sjonge wat brengt Notten voor de Kinderen veel
draion Vesten en Jurken, met kant, van fluweel.
Meisjes trui van draion met 'n Helanca Pantalon
grote sortering Trevira plooirokken,

sportkousen met blokken
Terlonka Deux-Pieces kinder nachthemd

van brushed nylon
Sint is zeer in zijn sas, met die leuke ochtendjas
Het is en zeer nuttig kado, zo'n geruite Majo.

Zij zagen vol bewondering die rekken,
met al die mooie nylon Jokken
En keken in de boeken, daar stond

Jongensbroeken
die hebben ze hier wat een bof, van Helanca

en Perlonstof,
daarbij een Delana trui met kol
Notten heeft hiervan een Winkel vol
Sint was ontroerd, van die winterjassen

warm gevoerd
De kinderen zijn zeer gesteld,

op een Koala pyama met speld.

Petten, sjaals, wanten, handschoenen,
leuke plastic- en leren Babyschoenen

ook kocht Sint met gemak een BabyReiszak
of Sneeuwpak

een sortering Babyjurkjes, Vesten, Truitjes
dat is frappant,

ook mooie Garnituren voor Wieg- en Ledikant
Nog veel meer mooie dingen,
waar Moeder voor haar kind om zit te springen
Piet was op zoek, naar een Kleuterpak

met lange Broek.
Notten blijft ondanks dat het meer kost, streven
om U Sint Nicolaas- en Contantzegels

te blijven geven.
Het komt bij de vrouw altijd te pas,

een paar Nylons bij haar jas.

Sint en Piet zeiden Tenslotten,
wij slagen het beste bij

NOTTEN
HALTESTRAAT 59 - "htÉÏJEFOON 3398

.*f*f?

',~>s>~?è

Gr. Krocht 18 Taxi Tel. 2600 Dag- en nacht

STALEN NOREN
ƒ 39,95 - ƒ 56, ƒ 66,50 - f 70,— - ƒ 96,—

IJSHOCKEYSCHAATSEN ƒ 37,50, ƒ44,75, ƒ49,00

KUNSTSCHAATSEN, kompleet met schoenen,

maat 28-321 ƒ 17,90; 33-34 ƒ 33,90;

35-42 ƒ 39,75, ƒ 45,75, ƒ 49,50.

SCHAATSBESCHERMERS

ALASKA.BOBSLEDEN ƒ 19,50

Bestuurbare sleden ƒ27,75, ƒ33,—, ƒ39,50, ƒ42,50,'

ƒ 49,00

MONTY COATS
wollen duffel in marine en camel.

Scouten coats, nylon jacks, Helanca Dames pan-
talons, Majo's, jongens pantalons, sporltruien,

jongens en heren overhemden, sokken, anklets
in wol en helanca, sjaals, dames heren en kin-

der handschoenen en wanten.

SPORTKLEDING SPORTSCHOENEN

Trainingspakken, klubsjaals, hockeytassen, voet-
baltassen en andere sporttasseri, hockeyklemmen

tafeltennisbats, badmintonrackets.

DAM- EN SCHAAKSPELLEN

Portemonnaies, portefeuilles

Camping Gas kooktoestellen, Camping Gas ver-

lichting, Camping Gas verwarmingsapparaten.

ZWEMVLIEZEN - DUIKMASKERS
ROLSCHAATSEN v.a. ƒ 22.50

Sporthuls

„ZANDVOORT 11

Haltestraat 36 - Telol. 2131

HAARLEMSE OPLEIDING
VOOR HEILGYMNASTIEK,
MASSAGE EN FYSIOTECHNIEK
Opgericht september 1920 (Staatserkend)
Bankrelatie: Amsterdam-Rotterdam Bank, Zijl-

straat 47, Haarlem (giro 8238)

CURSUS
FYSIOTECHNIEK
voor het Genootschapsdiploma.

Duur der cursus: 1 jr. Aanvang 13 december '65.

Toelatingsvoorwaarde:
Staatsdiploma Heilgymnastiek en Massage,
of 3e: jaars cursist.

Lesgeld: ƒ 400,— per jaar, bij vooruitbetaling te

voldoen.

De lessen worden gegeven 's maandags van 18-22

uur.

INLICHTINGEN:
G. Overliese-Hagenaar,
Joan Mauritsplein 21, Overveen.
Tel. 02500 - 56360.

J. Degeling, Afd. voor Fysische Therapie
van het ziekenhuis St. Joannes de Deo.
M. v. Heemskerkstraat 2, Haarlem.
Tel. 02500 - 59001 - toestel nr. 211.

VEILIGE

ELECTRISCHE
DEKENS

vanaf f 49,50

Prijsverlaging

!

„INVENTUM"
zwakstroomdekens
met transformator

I-pers. f 85,00

2-pers. ƒ109,00

Prijsverlaging!
„DREAMLAND"
elektrische deken
3 warmtestanden
3 jaar garantie

onovertroffen veiligheid

Verlaagde prijs.

1-pers. ƒ 69,00

2-pers. 'f 89,00

WASSENAAR
Haarlems

dekenspecialist

JANSWEG/
STATIONSPLEIN
tel. 14329 en 12626

in Zandvoort, Kerkplein
tel. 3430

Adverteert in dit blad

Een waardevolle tip voor Sint Nicolaas:

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwalitelts-

produkten der Zwitserse
horloge-Industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
In modellen.

OLMA horloges koopt U In

bij-de-tljd-zijnde zaken.

OLMA
Een Olma horloge is een fantastisch Sint Nicolaas geschenk!

Alleenverkoop voor Zandvoort: Kostverlorenstraat 68
__ _ _ mm* • Telefoon 2071

rlOl*lOgCI* C» Wd&lllllg Uw uurwerkspeciaalzaak!

Grote collectie . klokken, wekkers, horlogebanden enz.

Het grote succes

NSUPHNZ4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT Ü AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
Showroom, reparatie en benzineverkoop thans uitsluitend

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

Als U koopt vóór 1 jan. a.s. bespaart U dat verscheidene honderden guldens!

Ton van der Voort
Haltcstraat 36, Zandvoort, Tel. 2215

Geschenkkisten met wijnen

en delicatessen v.a. f 10,-

(Ook zenden wij ze gaarne voor U door geheel Nederland).

(Zie onze etalage).

Sint Nicolaas
heeft van MAANDAG 29 NOVEMBER af t.m.

ZATERDAG 4 DECEMBER aan ons een van zijn

zwarte Pieten
afgestaan.

Die' is er dan elke dag. van elf uur tot half zes

om te assisteren bij de verkoop en de kinderen

een verrassing te bereiden.

Drogisterij Blaauboer
HALTESTRAAT 46 TELEFOON 2392

a„„ Voor"*% Baby
POEDER - CRÈME -OLIE- ZEEP

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

TE KOOP: WOONHUIS. / 45.000,-.

Leeg te aanvaarden. Telefoon 2898.

TE KOOP: OPEL CADET m. schuif-

dak, 4 nieuwe banden. Dec. 1964.

gel. 67.000 km. Willemstraat 31.

Voor lange duur en gemak,
PLASTIC op de trap!

J. van den Bos
woninginrichting

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

*4

voor

Lederwaren
KOFFERS - TASSEN
ACTETASSEN
PORTEMONNAIE's
PORTEFEUILLE's
NAGELGARNITUREN

SINDS 1&74 KERKSTRJ

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 • Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Dè speeiaalaaak in wijnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wtjnaanbledlngenl

Wfl vragen Uw speciale aandacht voor onze rijk gevarieerde Sint Nicolaas surprises in fraaie geschenk-verpakking,

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE /AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 402 70



Sint Nicolaas
Het feest voor groot en klein!

Zoekt U een smaakvol en dankbaar geschenk?
Reserveer dan bij ons vroegtijdig om teleur-

stelling te voorkomen op de 5de december.

Hier enkele zeer bekende merken van parfum:
Carafc en Tosca van 4711; Soir de Paris en Ra-
mage van Boui'jois.

Mooie DOZEN ZEEP in goschenkvrepakking,
zoals: Morney, Tabac, Soir de Paris, Yardley,
4711, Maja etc.

Voor de Heren: Old Spice, Tabac, Xyrene, Val-
delis, Mennen voor na het scheren.
Verder mooie sets, bevattende lotion, zeep,

Aftcr Shave en poeder.

Voor heren speciaal aanbevolen:

ONYX, VICTOR en TURNttER.
Kortom voor elk wat wils. Ziet de etalage's!

voor Dames en Heren!

HALTESTRAAT 14 - TELEFOON 2462

Banketbakkerij BOSMAN
Kerkstraat 22 - Telefoon 2126

St. Nicolaas bestek ieder jaar bij

Bosman! Doet U het ook!

Zoals: Heerlyke Banketletters, Harten,
Hammen, Speculaaspoppen, Borstplaat-
harten. Tevens ruim gesorteerd in
Marsepain figuren, Chocolade figuren,

Droste letters en diverse andere Sint-
Nicolaas artikelen.

Het fijne komt toch van de Banketbakker!

Wij hebben ruime sortering in:

SINT NICOLAAS-
SURPRISES

DAMES-, HEREN- EN
KINDERPYAMA's.
KOUSEN en SOKKEN.
SCHORTJES,
ONDERJURKEN.

Verpakte zakdoeken

en handdoeken.

Fa. J. van Duivenboden
HALTESTRAAT 45

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

Bakkerij Seysener
Haltestraat 23 Telefoon 2159

DEZE WEEK ALS

Bijzondere reklame:
VIER ROOMBOTITR GEVULDE KOEKEN ƒ 1,20

250 GR. Speculaasjcs ƒ 1.00

250 GR. Roomboter speculaasbrokken ƒ 1,75

250 GR. Roomboter speculaasjes ƒ 1,75

150 GRAM TRUFFELS 89 et.

Bestelt U s.v.p. vroegtijdig Uw boterletters?

GEMEENTERAADSVERGADERINGEN
in Zandvoort zijn dikwijls zeer interessant en
spannend. Maar minstens zo spannend zijn de
wedstrijden bij de

Zandvoortsche Schaakclub
elke donderdagavond 8 uur in het Gemeen-
schapshuis. Kom ook! U bent van harte welkom.

Fruitmanden

en schalen

CRANBERRY's

CHAMPIGNONS

DADELS - VIJGEN

Jan v.d. Berg
HALTESTRAAT 20 TELEFOON 2707

Bezorging van uw fruitmanden

door geheel Nederland.

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"
De Zandvoortse woningbouwver-

eniging „Eendracht maakt macht"
zal aan de Cclsiusstraat in Zand-
voort-noord binnenkort een viertal

woningen in de vrije sector van het
zogenaamde type „Patio" gaan bou-
wen, waartoe de vereniging thans
in de gelegenheid is.

Voor deze bouw kan geen finan-
ciële steun van de overheid v/orden
verkregen, reden waarom deze
woningen na oplevering zullen

worden verkocht. Men schat de
bouwkosten op rond ƒ 55.000,— per
woning. Elk huis heeft een inhoud
van 375 m'1 en bevat een woonkamer,
keuken, drie slaapkamers, badkamer
en een bergruimte. Bij de kostprijs

is de aanleg van centrale verwar-
ming inbegrepen. Bij de verkoop zul-

len leden van de vereniging voor-
keur verkrijgen.

JEUGDGEMEENTERAAD
De Zandvoortse jeugdgemeente-

raad, de zogenaamde „jongeren-
raad", die op dinsdag 14 december
in de raadzaal zal bijeenkomen
voor een behandeling van de raads-
agenda, die de gemeenteraad van
Zandvoort op dinsdag 21 december
krijgt te verwerken, is als volgt
samengesteld:
T. Hose; mej. J. van Sluisdam;
M. P. F. Joustra; A. W. P. Ver-
steege; R. J. A, M. Michalides; C. C.

van den Oever; mevr. C. B. van der
Werlf-Brugman; C. J. Ellenkamp;
C J. Sandbergen; B. G. E. L. Nie-
berg; E. H. C. Jongsma; P. van
Biemen; A. Koper; mevr. E. Soep-
boer-Kraaijenoord on J. Termaat.
Het college van B. en W. van

Zandvoort zal met deze jongeren-
raad gezamenlijk optreden.

Het is de bedoeling van deze
raadsvergadering, dat de jongeren
hun stem zullen laten horen over
actuele zaken, zodat de weerslag
daarvan voelbaar kan zijn in de
vergadering van de echte gemeente-
raad. De raadsleden zullen een af-

schrift van de notulen van deze
vergadering krijgen toegezonden.
De publieke tribune zal voor deze

bijeenkomst, die toegankelijk is

voor de nieuwe kiesgerechtigden,

namelijk 21, 22- en 23-jarigen, aan-
zienlijk worden uitgebreid.

SIMULTAAN SCHAKEN
Donderdag 18 november werd de

reeds enige malen aangekondigde
simultaanwedstrijd gehouden met
als gastspeler de bekende Int.

schaakmeester T. W. van Scheltinga.

27 spelers, de meesten lid van de
Zandvoortse Schaakclub, hebben
getracht tot een zo goed mogelijk
resultaat te komen. Maar na 3>/a

uur waren 24 van hen toch na kor-

tere of langere tijd gecapituleerd.

Alleen de H.H. ter Bruggen, Botte-

lier en van der Tak wisten tot remi-

se te komen, waardoor het winstper-
centage van de schaakmeester
kwam op 94,5% hetgeen zeer hoog
is. Het was verbluffend te zien met
wat voor gemak en hoog tempo van
Scheltinga al deze borden afwerk-
te en iedereen voor problemen stel-

de. Alle spelers waren dan ook zeer

onder de indruk van dit machtige
spel. Deze speciale wedstrijd was
vooral georganiseerd om ook de
Zandvoortse thuisschakers eens in

de gelegenheid, te stellen kennis te

maken met serieus wedstrijdschaak.
Hiermede wordt n.1. een element in

het spel gebracht dat de thuisscha-

ker mist en dat er juist zo'n bijzon-

dere attraktie aan geeft. Hetzelfde

kan uiteraard gezegd worden van
het schaken in clubverband.
Na afloop van de simultaan ont-

vingen de 3 remise spelers voor hun
goed spel een toepasselijke herin-

nering terwijl de gastspeler een
aandenken overhandigd werd voor
zijn 3'/a uur intensieve inspanning
voor de Zandvoortse schaakclub.

SINT NICOLAAS-ACTIE 1965

Woensdag j.1. had de bekendma-
king plaats van de eerste serie

prijswinnaars. Hiervoor bestond
grote belangstelling, ondanks het

slechte weer. Door bijzondere om-
standigheden, leek het de organisa-

toren beter het deze eerste serie

vanuit Hotel „Queenie" bekend te

maken, inplaats vanaf de muziek-
tent. Ook werd daarom besloten

deze avond geen muziek ten gehore

te brengen.
A.s. zaterdag gaat de bekend-

making weer zoals oorspronkelijk

gedacht was, dus vanaf de muziek-
tent met ter opluistering St. Nico-
laas-muzvek.
Zaterdagmiddag reeds zullen en-

kele zwarte Pieten een bezoek bren-
gen aan ons dorpscentrum, waarbij

ze de kinderen zullen verrassen met
wat snoepgoed. Zo juist werd ons

bekend gemaakt dat Sint Nicolaas

zelf de winnaars van zaterdag de
gewonnen prijzen zal overhandigen.
Dus komt U allen die avond om half

acht op het Raadhuisplein.
Wilt U nog meedoen aan deze

actie, vraag dan Uw winkelier om
zegels, want er zijn nog prachtige

prijzen te winnen!
Dan hier nog een aanvulling van

de deelnemerslijst:

Klokkers, drogist, Helmersstraat.
Plietstra, schildersbedrijf, Tollensstr.

v.d.Bcrg, groentehandel, Haltestraat.

v.Steynen, groentehandel, Gr.Krocht.
v.d. Veld-Schuiten, manufacturen,

Kruisstraat,

v. Roon, groentehandel, Stationsstr.

de Boer, chcocolaterie, Kerkstraat.
Kranenburg, melkhandel, Haltestr.

T. Z. B. FILMT
Wanneer op vrijdag 2G november

de ledenvergadering van de voet-
balvereniging ,1ïie Zandvoort Boys'
tot een einde is gekomen, schakelt
men over op een uniek gebeuren in

de voetbalgeschiedenis.
Er zal dan een film vertoond wor-

den waarin alle 7 senioren elftallen

een hoofdrol spelen.

Gedurende deze competitie zijn nl.

de teams tijdens verschillende wed-
strijden door een cameraploeg
gefilmd.
Vrijdag a.s. dus, gaat deze bijzon-

dere film, waarvan -wij het welsla-
gen reeds aanschouwden, aan de
Kennemerweg in première.

r
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De winter door met Albert Heijn's

fuëfil lagi prijzen!
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Sh@e. Letters
Gelders® Rookworst 2?0sr,m 99
Luncheon Meat Er ot wikm gram 98
All-Mayonaise m p* l?

5

AE-Koffiemelk i™* l?
9

Bulgaarse Salade ^m^ 79

Nieuw! AH-Tomatensap_ffe l
15

AH-Jus d'Orange Bro.c nes l?
9

Molenspeculaasl^SoS'gram 1?°

melk of puur 100 gram

tn cen wip 12 heerlijke pannekoekjes

Pannekoekmeel ^-w 58
Prima Bloem k^u 67
Groot Krentenbrood. 98
Leverpastei—wiye 200 gram 59
Soepballetjes ^±30^ 49
Mals Rookvlees-ioogram 69
Pils/Oud Bruin ^üts 25
Speculaas 2s.ukS 65
Dikke brokken met amandelen

Engelse Drop.
Van Melle.

-300 gram 9B
3 rol 69

*\Veekaanbicdingcn geldig t/m woensdag 1 december.
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MoseïPem
DEM1-SEC FLES .SfcStf
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Frisse, iets zoete Moezclwijn

1964MoselblSmc2i@n l?
5

ChateauGardus,;rnc 2?5

Zoute Pinda's 5oo
uS l?5

Grote Taaipop 30
TlieeZ&kjeS gróVformaaTzOst. 68
Alpo Dierenvoeding £ 98
GloeiIampeii^^n

5»m 98
Feestpudding^S 65
met vruchten en bitterkoekjes

SS? KANDELABER
Bestel nü voor Kerstmis de prachtige PMC-Kan-
delabcr van zwaar SUverplatc. Door ingenieuze

constructie (4 delig) zijn 8 combinaties mogelijk

:

vlams of 3-vIams, laag of (ot 29 cm. hoog.

Vergelijkbare winkelwaarde f 130.-.
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Zandvoort kreeg
z*n nieuwe busstation

Op een historisch punt in het cen-
trum van Zandvoort werd dinsdag-
middag j.1. opnieuw historie ge-
maakt toen op de plaats, waar ja-
renlang het oude tram-haltegebouw
en de schapenhokken hadden ge-
staan, het fraaie nieuwe en moderne
busstation van de N.Z.H.V.M. door
Zandvoorts burgemeester, Mr. H. M.
van Fenema werd geopend.
Er vas voor dit gebeuren grote

belangstelling, van vele autoriteiten.
We zagen, - behalve de burgemees-
ter onder meer de vrijwel voltallige
Directie van de N.Z.H.V.M., de drie
wethouders van Zandvoort en de
gemeente secretaris, de directeur
van de Zandvoortse V.V.V., het
raadslid de 'heer D. Petrovitch, de
Directeur van de Dienst van Publie-
ke werken, en vele topfiguren bij

deze dienst. Verder architect, aan-
nemer en onder-aannemers die het
fraaie bouwwerk hadden tot stand
gebracht.

i
De aanwezigen werden verwel-

komd door de Publicity-manager
van de N.Z.H., de heer J. H. Bart-
man, die daarna het woord verleen-
de aan. Zandvoorts burgemeester.
Deze bleek kennelijk met dit gebeu-
ren ingenomen, hetgeen duidelijk
bleek uit de bloemrijke en weldoor-
dachte rede, die Zandvoorts eerste
burger ter gelegenheid van deze
opening hield, waarbij zelfs de
Griekse mythologie betrokken werd.
Het zwaartepunt van Mr. van Fe-

nema's causerie lag ongetwijfeld
hierin, dat hij het belang van een
goed functionerend openbaar ver-
voer duidelijk schetste, een belang,
waaraan spreker gaarne alle moge-
lijke steun wilde verlenen. Mr. van
Fenema verklaarde, dat ten opzichte
van het vervoer outsiders ook insi-

ders zijn, omdat het vervoer de rug-
gegraat betekent voor een gemeente
hetgeen zeker niet het minst voor
Zandvoort geldt. Spreker herinner-
de eraan, hoe de tramlijn Haarlem-
Zandvoort op 3 juli 1899 geopend
weid, in 1904 werd doorgetrokken
naar Amsterdam, waarna in 1913

het oude stationsgebouw en de
schapenhokken in dienst werden
gesteld. Op 1 september 1957 werd
de tram vervangen door de bus,

waarmee een geheel nieuwe ver-
voersperiode voor Zandvoort werd
ingeluid. Het nieuwe busstation

achtte spreker harmonisch opgeno-
men in het dorpscentrum en Mr.
van Fenema beloofde krachtige
steun aan verbetering van toet open-
baar vervoer, waarvan de grote
waarde zijns inziens mede lag in het
propageren ervan door de overheid.

„Een overheid, die nog trammetjes
laat rijden door nauwe straten toon-
de volgens de burgemeester, slechts

een zeer matig begrip voor bevor-
dering en verbetering,van het open-
baar vervoer". Hulde bracht spreker
aan de N.Z.H.-chauffeurs, die op de
belachelijk smalle wegen de hun
opgedragen taak zo voorbeeldig ver-
vullen en verklaarde, dat het ten
opzichte van de grote randwegen
nu 'begint te dagen- en dat de ge-
meenten in Zuid Kennemerland zich
zullen blijven 'beijveren om deze ten
spoedigste te zien gerealiseerd. Na-
mens het gemeentebestuur verklaar-
de Mr. van Fenema dat men zeer
ingenomen is met dit prachtige
nieuwe busstation, dat hij een
prachtig staaltje van „image buil-

ding" noemde. Met de wens uit te

spreken dat de N.Z.H. een onafzien-
baar aantal stralende zonne-uren
zou mogen tellen tot in lengte van
dagen, verklaarde de burgemeester
daarna het nieuwe busstation voor
geopend.
De directeur van de N.Z.H, de heer
N. Hortensius, beantwoordde daarop
de rode van Zandvoorts burgemees-
tér als volgtr
Namens de N.Z.H, dank ik U,

mijnheer van Fenema, dat U zo
vriendelijk hebt willen zijn. de offi-

ciële opening van ons busstation te

Zandvoort te willen verrichten. Ik
zie in Uw bereidwilligheid niet

slechts een teken van een goede ver-
standhouding met U persoonlijk,

maar tevens de bevestiging van de
prettige contacten welke in ons
streekvervoersgebied tussen de
plaatselijke overheid en ons bedrrjf-

traditie zijn.

Toch zou ik tekortschieten jegens
de N.Z.H, en jegens onze reizigers

wanneer ik zou verzwijgen dat ik

dit fraaie busstation met enige be-
zorgdheid -gadesla.

Wij hebben een aanzienlijk be-
drag in dit gebouw geïnvesteerd in

het .vertrouwen dat de verkregen
accornodatie aan haar doel zal be-
antwoorden. Dat doel bestaat voor
alles in een vlotte aan- en afvoer
van de tienduizenden reizigers die

voor de verbinding .met Zandvoort
op de N.Z.H, zijn dangewezen. Meer
rbpjnet een fonkelnieuw busstation
zijn zij gebaat bij een goed lopend
vervoer, dat niet wordt belemmerd
door rijen van stilstaande automo-
bielen. Ik weet dat dit probleem U
na aan het hart ligt. Ik heb met
waaidering vernomen dat de Zand-
voortse gemeenteraad nog onlangs
zijn goedkeuring heeft gehecht aan
een ambitieus wegenplan. Uw strand
zal echter nog heel wat getijden

moeten meemaken alvorens dat
werkelijkheid is -geworden. De NZH
dient haar reizigers -Uw inwoners
en Uw gasten, mijnheer de burge-
meester - reeds nu de snelle verbin-
ding te geven waarop zij terecht

aanspraak maken.
Ik denk hierbü ook aan de wens

van Uw gemeentebestuur naar een
goede verbinding tussen het dorps-
centrum en de nieuwe buitenwijken.
De' N.Z.H, heeft ongeacht de bc-
drüfsuitkomsten, metterdaad ge-
toond aan dat verlangen tegemoet
te .willen- komen. Vergen wtf dan
teveel wanneer wij in ruil voor de
door ons geboden vervoervoorzie-
ning een in alle jaargetijden onge-
stoorde doortocht van onze bussen
vragen?

Wij zullen dat gaarne beschou-
wen als het honorarium voor de bij-
drage welke het openbaar vervoer
aan de opkomst van Zandvoort als
badplaats heeft geleverd.
De voorgangster van de NZH

bracht vijfenzestig jaar geleden
driehonderdduizend mensen in één
jaar naar Zandvoort; met onze hui-
dige lfln 80 ..vervoeren wij vijfhon-
derdduizend reizigers per maand.
Het is niet in de laatste plaats

met het oog op hen, mijnheer de
burgemeester, dat ik de hoop uit-
spreek dat zij in het nieuwe bussta-
tion wel prettig, maar niet lang zul-
len wachten. De moderne accorno-
datie welke zij 'hier vinden dient
niet te zeer in tegenspraak te zijn

met de tijd welke zij voor hun rit

naar Haarlem of Amsterdam nodig
hebben. Moge het Zandvoortse ge-
meentebestuur daarom de vlotheid
van onze busverbindingen evenzeer
bevorderen als het de bouw van dit
busstation heeft gedaan.
Een busstation dat dank zij het

ontv/orporstalent van U, mijnheer
Douma, dank zij Uw efficiënte en
vakbekwame werkwijze, mijnheer
Thunissen en zeker niet in de laat-
ste plaats dank zij de toewijding
van do NZH, de heer Vreugdenhil,
en diens medewerkers de outillage
en de bedrijfsmogelijkheden biedt
welke bij een zo belangrijke lijn als
Zandvoort - Haarlem - Amsterdam
passen.

De aanwezigen kregen hierna ge-
legenheid tot bezichtiging van het
nieuwe busstation van de NZH dat
werd ontworpen door ir. C. Douma,
van het architectenbureau N.V.
Spoorwegopbouw aan do hand van
een door de technische dienst van
de NZH gemaakte plattegrond en
programma van eisen. Op 30 maart
werd het werk aanbesteed en op 22
april opgedragen aan de laagste in-
schrijver de heer N.V. W. Thunnis-
sen te Heemstede.
Het haltegebouw, afmeting 16 me-

ter lang, 4,50 meter breed en 3.20

meter hoog, bestaat in hoofdzaak uit

een wachtkamer met koffieruimte
(10 x 4,50 m) een keuken met berg-
ruimte (4x2 m.) ten behoeve van
restauratie en voor de

een 'ljantoortje (2 x 2 m),met-entree-
(1 x 2-m)?*alsfRéd"é ruimte voor de
centrale verwarmingsketel (1,50 x
2 m) en een toiletgroep (2,50 x 4m).
Aan de west- en zuid zijde van

het haltogebouw is ter hoogte van
circa 2,20 meter boven het perron
een luifel, resp. 1,50 en 1,70 meter
breed, aangebracht.
Tegen en aan de oostzijde van het

haltogebouw bevindt zich een over-
dekte opstelruimte voor reizigers,

waarvan, het dak (afmeting 40 x
6.20 m) één lijn vormt met de lui-

felrand van het haltegebouw.
Door de robuuste schoorsteen, ge-

metseld in zwart geglazuurde steen
op de scheiding van het haltege-
bouw en de overdekte opstelruimte
te projectoren, heeft de architect
een opmerkelijk speels verticalisme
bereikt in het sterke horizontalisme
van het lange en vrij lage gebouw.
Het trottoir of perron aan de west

of raadhuispleinzijde van het bus-
station zal van een groenstrook en'
of bloembakken worden voorzien.
Tevens is hier ruimte voor een ter-

ras, waarop de reizigers bij goed
weer gezellig kunnen verpozen.

„Op staal" gefundeerd zal de be-
gane grond vloer met randbalken
onder het gebouw en de voeten on-
der de kolommen van de opstel-

ruimte van gev/apend beton ge-
maakt worden. De architect heeft er
voorts naar gestreefd de bovenbouw
„pre-fabricatod" te houden, dus
door toepassing van materialen en
onderdelen welke in werkplaatsen
en fabrieken buiten het werk zoveel
mogelijk gemaakt werden.
Zo bestaat de bovenbouw uit een

staalskelet in combinatie met een
geribd stalen platvoer boven het
haltegcbouw, houten dakconstructie
boven de opstelruimte en filehekken
voor reizigers, raam- en deurkozij-
nen alsmede enkele bemetselingen
van licht bouwsteen en tegelbekle-
ding.

Het vele glas in de gevels zal de
bezoekers en 'het personeel goed uit-

zicht geven. Alle lokaliteiten zijn

van een goede ventilatie voorzien.
Als eerste in de rij van de reeds

gebouwde en verbouwde haltege-
bouwen is een met aardgas gestook-
te centrale verwarmingsinstallatie
gemaakt.

Wij mogen de N.Z.H, zeker van
harte feliciteren met dit fraaie nieu-
we bouwwerk, waarop reeds zo
lang werd gewacht en dat een be-
langrijke aanwinst voor Zandvoort
betekent. Moge het vele, vele jaren

haltechef, I lang zeer druk worden bezocht. K.

Kostelijk toneelspel
door Zandvoortse onderwijskrachten

Het Zandvoortse school Sint
Nicolaascomité had voor dit jaar
gebroken met de reeds jaren be-
staande traditie om de Zandvoortse
schooljeugd een toneelstuk aan te

bieden in de Sint Nicolaasweek,
gebaseerd op sprookjes of duizend
en één nacht vertellingen. Voor dit

jaar had men de keuze laten vallen
op een meer modern stuk, namelijk
„IJzerMjm", een toneelstuk voor kin-
deren, geschreven door J. van der
Heijden en J. Tempelaars. Dit bre-
ken met een oude traditie bleek een
zeer gelukkige greep, want „IJzer-
lijm" bevat alle elementen, om zo-
wel de jongere als de oudere jeugd
in voortdurende spanning te houden,
terwijl ook aan de humor een ruime
plaats werd toebedeeld.

Het is de geschiedenis van een
arme baron, die een grote belasting-
schuld niet kan betalen, zodat zijn

bezittingen verkocht moeten wor-
den. Via een spookgeschiedenis, een
valse munters-duo en een bedriege-
lijke voorspiegeling, brengt tenslotte

de ijzerlijm, die alles en allen on-
wrikbaar aan elkaar kleeft, uit-

komst, waarna door een huweijk
een happy end volgt.

Nadat woensdagmorgen de klas-
sen 3 en 4 van de voorstelling had-
den genoten, die plaats vond in res-
taurant „Zomerlust", woonden wij
woensdagavond de uitvoering bij

voor de klassen 5 en 6. En ook de
ouderen genoten kennelijk van dit

spannende, frisse toneelspel, dat op
een kostelijke wijze over het voet-
licht werd gebracht en waarbij Jos
Dröse zich wederom een zeer knap
regisseur betoonde, die alle moge-
lijkheden, die het spel bood, ten
volle had uitgebuit. Fraaie costuums
en een aantrekkelijk decor vol-
maakten het geheel en de drie on-
derwijzeressen en vijf onderwijzers

hadden met het gegeven niet de
minste moeite.
Bijzondere levendigheid, een wel-

haast volmaakte rolkennis en rake
typeringen maakten het aanschou-
wen tot een kostelijk gebeuren. Hier
werd door de Zandvoortse onder-
wijskrachten toneel gespeeld op een
wijze, waaraan menige amateur-
toneelvereniging een lesje kan ne-
men.
Het jeugdige publiek leefde intens

mee met de spannende avonturen
die het kreeg voorgeschoteld en
beloonde de medewerkenden na
afloop met een langdurig en spon-
taan applaus. De fraaie verlichting,

die Frans Penaat had aangebracht,
mag bij dit alles zeker niet onver-
meld blijven en evenmin de zeer

geslaagde grime.
De voorstellingen werden donder-

dag herhaald om 9.30, 14 en 20 uur.

Vrijdag komt de jongste jeugd aan
de beurt. Sint Nicolaas zal dan een
bezoek brengen aan de kleuter-

scholen, waar de kleintjes een feest-

programma wordt aangeboden, ter-

wijl de beide laagste klassen van de
lagere scholen een voorstelling krij-

gen door het poppentheater van Jan
Nelissen.

Het als altijd bijzonder actieve

Zandvoortse school Sint Nicolaas-

comité, dat verscheidene maanden
enthousiast werkte aan de voor-

bereiding van deze programma's,
heeft dit jaar de jeugd wel zeer

bijzonder aan zich verplicht. De
keuze en de uitvoering van het

toneelstuk, dat wij deze avond za-

gen, behoorde ongetwijfeld tot een
der beste, zo niet de beste, die in

de na-oorlogse jaren werd gebracht.

Een woord van hulde, dank en
bewondering is hier stellig namens
de gehele Zandvoortse schooljeugd
en ook namens mijzelf op z'n plaats.

Stormschade in Zandvoort
Ook Zandvoort heeft tol moeten

betalen aan de hevige storm, die de
badplaats in 'de loop van dinsdag
j.1. kreeg te verduren. Een verblijf
aan de Boulevards was vrijwel on-
mogelijk, want men kon er leunen
tegen de wind en slechts de fanatie-
ke doorzetters wisten de zeekant te

bereiken om het machtige schouw-
spel van de wild opgezweepte golven
enkele ogenblikken gade te slaan.

Het was echter opmerkelijk, dat
het hoog opgejaagde water vrijwel
nergens de duinvoet bereikte.
Slechts tegen (het vallen van de
avond, toen het hoog water was, is

dit enige tijd het geval geweest,
doch schade aan de duinen werd
daarbij niet aangericht

De kracht van.de wind werd wel
het duidelijkst fedamonstreerd toen
op de Rotonde een betonnen licht-

mast door het stormgeweld bij de
grond afgeknapte, (schade f 300,—).

Er werd tienmaal assistentie ge-
vraagd van de brandweer. De eerste

maal voor afgewaaide-dakpannen in

Zandvoort-noord, de tweede maal
toen van een perceel op het Kerk-
plein enkele platen van dè zinken
dakbedekking afwoeien, die op een
in de Kosterstraat geparkeerd staan-
de auto terecht kwamen, welke wa-
gen vrij ernstig werd beschadigd.
De derde alarm-melding betrof een
perceel op de Hogeweg, waar door
de wind een boven het dat uitste-

kende glazen lichtkoker werd weg-
geblazen.

Tegen de hevige rukwinden bleek
niets, dat maar enigszins los zat,

bestand. De brandweer moest vrij-

wel de gehele avond voortdurend
uitrukken op meldingen van ang-
stige bewoners van percelen, die

hun dakpannen zagen verdwijnen,
platen zink hoorden wegwaaien of

een of moer ramen zagen ingewaaid.
In de Kerkstraat geraakte een groot
deel van de feestverlichting los, viel

gedeeltelijk op straat en moest door
de brandweer worden verwijderd.
Omstreeks zes uur kwam een mel-
ding binnen dat van perceel Ooster-
parkstiaat 63 vrijv/el de gehele
voorgevel was weggewaaid. De
brandweer toog erheen en vond in-

derdaad een groot gedeelte van de
gevel op straat. Een deel ervan was
echter blijven hangen en leverde
nieuw gevaar op. Met behulp van
de Magirusladder haalde de brand--

weer toen ook het restant van de
gevel omlaag. Ook hier deden zich

geen persoonlijke ongevallen voor.

Nog later op de avond moest de
brandweer optreden, toen in een
perceel kortsluiting was ontstaan
tengevolge van lekkage, veroorzaakt
door het gedeeltelijk wegwaaien van
de dakbedekking terwijl daarna op-
getreden moest worden toen van
perceel Zandvoortselaan 25 de top-
gevels voor en achter waren afge-
rukt door een krachtige windstoot,

KSNSEZONDÈfcf
(Buiten verantwoordelijkheid
der redactie).

Geachte heer redacteur,
Op grond van het feit, dat ik se-

dert maart j.1. iedere raadsvergade-
ring van de gemeente Zandvoort
heb bijgewoond, met uitzondering
van de vergadering in november j.1.,

meen ik met enige ervaring een
kanttekening te mogen plaatsen bij

Uw „Logboek", versohenen in het
Zandvoorts Nieuwsblad van 26 nov.
j.1., met als opschrift „Niet tactisch".

Daaibij wil ik mij bepalen tot de
slotzin: „Dit moge Mr. van Fenema
tot voldoening stemmen en de heer
van der Werff manen tot voor-
zichtigheid, zeker met het oog op
de snel naderende raadsverkiezin-
gen".
De heer van der Werff heb ik in

deze gemeenteraadszittingen leren
kennen als een man, die wars van
politieke belangetjes open en frank
durft te zeggen, wat hij in het be-
lang van de gemeente en de bevol-
king nodig acht.
De stemgerechtigde inwoners van

Zandvoort zijn niet gebaat bij ver-
tegenwoordigers, die elkaar uit poli-

tieke overwegingen de bal toegooien
en elkaar vleien met het oog op
persoonlijk voordeel.

Partijpolitiek schijnt helaas nood-
zakelijk te zijn in onze landelijke en
provinciale besturen. In een ge-
meenteraad doet men er verstandig
aan mensen te kiezen, niet om hun
politieke kleur, maar om hun per-
soonlijke instelling en kennis van
zaken ten aanzien van de noden en
behoeften van de plaatselijke bevol-
king en naar hun eerlijk streven
hierin verbetering te brengen.
De heer van der Werff heeft, in

dit opzicht, in de gemeenteraad
bewezen één van de mensen op de
juiste plaats te zijn. C. J. Sindram.

De heer Sindram haalt twee din-
gen door elkaar. Het feit, waarop
wij de vinger legden en de waarde
van de heer van der Werff als

raadslid. Wat het laatste betreft
zijn wij het met inzender volkomen
eens, dat de heer van der Werff als

waardevol raadslid gedurende vele
jaren zijn sporen ruimschoots ver-
diend heeft. We hebben dat dan ook
nimmer in twijfel getrokken.
Maar er is een grens en deze werd

ons inziens in de laatste raadsver-
gadering door betrokkene over-
schreden. Zijn woorden waren wei-
nig galant en krenkend voor de
burgemeester en de raad in het
algemeen, terwijl eerstgenoemde
zich bovendien door afwezigheid
niet kon verdedigen. Dit doet aan
onze persoonlijke sympathie voor de
heer van der Werff niets af. Wat
wij ons echter wel afvragen is, of

de geachte inzender ook zo voor de
heer van der Werff in de bres ge-
sprongen zou zijn als deze zich een
tegenstander had verklaard voor
het _inrichten van de voormalige
kabeïloods tot sporthal, inplaats van
zoals nu een fanatiek voorstander.

Redactie.

DdmpObevrijdt
neus, keel.borst van vastzittend BUjm

INGEZONDEN
(Buiten verantwoordelijkheid
der redactie).

Terugkomende op de Ouderavond
van de Albert Plesmanschool, ge-
houden op woensdag 10 november
j.1. in do Josina v.d. Endenschool,
wilde ik wel even dit stellen. De
opkomst der ouders, het is te be-
treuren, dat er voor dergelijke

avonden zo weinig belangstelling

bestaat. De discussies die er zo af

en toe uit voort komen, gaan ons
ouders wel op de eerste plaats aan.

Zo was er ook een gedeelte van
de avond ingeruimd voor juffrouw
Hogendijk, aangesloten bij de Bond
voor Veilig Verkeer, waarin zij dia's

toonde van wat goed is en wat fout.

Ik doel hier op de kinderen en de
overtredingen die gemaakt worden,
ja ook door ons ouders. De dia's

hebben dit wel heel sterk aange-
toond. Na afloop hiervan vroeg de
voorzitter of er nog vragen waren
aangaande dit zeer leerzame ge-
deelte van de avond.
Er kwamen verschillende vragen,

maar die ènc vraag was zéér be-
langrijk, n.1. of het niet mogelijk
was, de afrastering aan weerszijden
van het houten hek, dat toegang
geeft tot het schoolplein, anderhalf
tot twee meter achteruit te zetten.

Dit om op de vrijgekomen grond
tegelpaden aan te leggen, omdat als

de kinderen nu uit school komen en
als ze op het trottoir willen lopen,

over moeten steken.
Het is God zij dank nog niet

voor gekomen, maar voor hetzelfde
geld en vooral in de winter met
sneeuw enz. rijdt de automobilist
komende van de Van Lennepweg
die in de v.d. Moolenstraat moet
zijn, richting Plesmanschool. Kinde-
ren steken plotseling over, deze man
moet plotseling remmen, glijdt door
vanwege de gladheid van de straat

door ijzel of sneeuw en wat dan,
maar dit is de werkelijkheid.
Als die tegelpaden om welke

reden dan ook, onmogelijk zijn,

liggen er dan misschien op het bu-
reau Hogeweg nog een paar oude
opgerolde zebrapaden, waarvan er
een op de Vondellaan en de ander
op de Van Lennepweg uitgerold kan
worden? Een politieagent die tussen
half negen en negen uur met z'n

tijd geen raad weet is ook van harte
welkom. Want er zijn in Zandvoort
ook nog scholen waar wèl zebra-
paden zijn, zoals de Grote Krocht,
Dr. Gerkestraat, Hogeweg, Brede-
rodestraat, met zelfs verkeersbriga-
diertjes en een politieagent. Mis-
schien kunnen de .kinderen van de
vijfde en zesde klas van de Ples-
manschool ook voor brigadiertje
gaan spelen en een paar jassen van
de Hogeweg 'komen halen met een
agent die daar dan toezicht kan
houden. Dit wilde ik maar even zeg-
gen, misschen dat de ouders wier
kinderen ook op de Plesmanschool
gaan, er net zo over denken,

JOH. W. EWOLDT.
Tollensstraat 65.

Schoon paardje
Elke dag gaat Sintje's schimmel
o zo netjes in het bad.
Lekker met wat paardenbadzeut
hij maakt alles klets, kletsnat.
Oren, neus en lange manen
hoeven, en vooral z'n staart.
Want Sint Niklaas houdt alleen maar
van een schoongewassen paard.

Met de kam door staart en manen
oei wat zit dat in do klit!!

Maar 'k geloof dat alles zo wel
keurigjes in orde zit.

Nu nog maar wat paardenparfum,
ja, dat ruikt naar hooi en gras
jij wist zeker niet, dat 't paardje
van de Sint zó ijdel was!!! ELKA.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Programma zaterdag 4 december:

Zandvoortm. - Goinoord afg.

13. V.E.W. 3 - Zandv.m. 2 14.30 u.

17. V.V.S.V. 2 - Zandvoortm 3 10 u.

Adspiranten:
45. Schoten a - Zandv.m. a 15.15 u.

66. Schoten b - Zandv.m. b 15.15 u.

81. Zandv.m. c - S.I.Z.O. b 15 u.

96. Zandv.m. e - Kenn.land c 14 u.

107. Haarlem h - Zandv.m. f 15.15 u.

- Kenn.land f 14 u.

- Bl.daal f 14.45 u.

117. Zandv.m. g
125. Zandv.m. h
Pupillen:
147. Haarlem a Zandv.m. a 14 u.

156. Zandv.m. d - Halfweg b 14 u.

Programma zondag 5 december:
Aristos - Zandvoortm. 14.30 u.

Zandv.m. 2 - H.R.C. 2 14.30 u.

9. Zandv.m. 3 - E.D.O. 3 9.45 u.

29. D.S.S. 2 - Zandvoortm. 4 12 u.

50. Zandv. 5 - Concordia 4 12.30 u.

72. Zandv.m. 6 - D.C.O. 5 9.45 u.

97. T.Y.B.B. 8 - Zandvoortm. 7 12 u.

111. Zandv.m. 8 - H.F.C. 14 9.45 u.

132. Zandv.m. 11 - T.Z.B. 7 14.30 u.

137. Zandv.m. 12 - O.Gezellen 9 12 u.

Junioren:
Zandv.m. - Purmersteijn 12 u.

153. Geel Wit a - Zandv.m. b 14 u.

165. Haarlem c - Zandv.m. c 9.45 u.

177. H.F.C. e - Zandv.m. d 9.45 u.

199. Zandv.m. e - D.S.S. c 14.30 u.

„ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB"
Donderdag werd de clubcompeütie
voortgezet met de volgende partijen

en uitslagen: Gerritsma-Glasber-
gen afgebroken, Nielsen-Vos 0-1,

v.d. Brom-Luykx 0-1, Slijkerman-
Hocenesch 0-1, de Jong-v. Keule Va
V», v. Eik-Kroon V»-V». Boiioslawec-
tcr Bruggen 0-1, Kolkman de Bruin
V»- 1

/^, Eldering-Roetemeyer 1-0, van
Loenen-Ottonbros 1-0, Heyerman-
Wellcr 0-1, Ncfkens-Wiener 0-1.

De tweede Bondswedstrijd tegen
Heemstede had een 4-2 score voor
Heemstede met vier afgebroken par-
tijen, maar de standen van deze
partijen geven een redelijke kans
op een bevredigend eindresultaat.

K.J.C. ZANDVOORT
Woensdag j.1. werd de negende

ronde voor het clubkampioenschap
gespeeld. De stand luidt thans:

1. N. ten Broeke 19 pt.

2. J. Boom 18 pt.

3. W. Molenaar 18 pt.

4. G. Pool 18 pt.

K. J. C. „NOORD"
De eindstand in november is:

1. H. Koning 14884
2. Mevr. Luiten 14786
3. E. Paap 14337

4. H. Bol- 14027

OUDE DORPSGEBRUIKEN
Hot lijkt mij goed, in deze tijd

vlak voor Sint Nicolaas de serie

„Liedjes dio de eeuwen trotseerden"
even te onderbreken, om weer eens
iets te vertellen over dorpsgebruiken
die in vroeger jaren in onze ge-
meente heel gewoon waren. Het is

haast ongelofelijk, dat dit nog maar
een betrekkelijk gering aantal jaren
geleden is, zo'n vijftig, zestig jaar.

Er blijkt ook wel uit, hoe Zandvoort
zich in een halve eeuw enorm ont-
wikkelde, want we kunnen ons nu
nog maar nauwelijks voorstellen,
dat het eens zó geweest is.

In Kerkstraat en omgeving heeft
de eeuwen door altijd het Zand-
voortse dorpsleven con centrum
gevonden. Oude Zandvoortse dorps-
gebruiken werden hier in ere ge-
houden. Dat begon reeds vroeg in

het jaar. In de week voor Pasen
trok door dit oude dorpscentrum
de Zandvoortse „Palmpasen", een
gebruik, dat sinds lang is afgeschaft.
Voor twaalf en een halve cent
kochten de jongens en meisjes dan
het zgn. „Kukelehaantje", een kren-
tonbroodje, waarin een paar groene
takjes waren gestoken, was op een
stokje geplaatst en met deze kukele-
haantjes in de hand trok men zin-

gend en joelend door het oude
dorpscentrum. En op de plaats, ter

hoogte van het huidige oude brand-
spuithuisje, stond het kraampje van
Kees de Waayer, een vaste pleister-

plaats bij het maken van de zgn.

„onder-ommetjes", de vaste zater-

dagavond-wandeling, do Kerkstraat
op, het Bodeslop door en dan langs
de baan terug. De jongens liepen

dan in tegenovergestelde i-ichting

van de meisjes, zodat men elkaar
moest tegenkomen en menig Zand-
voorts huwelijk is het gevolg ge-
worden van deze „onder-ommetjes".

Bij die Kees de Waayer kocht je

eieren voor twee en een halve cent.

Daarmede werd dan het „eieren-

tikken" beoefend. Wie zijn ei tijdens

hot tikken tegen een andermans ei

het langst wist heel te houden,
kreeg óók het ei van de tegenpartij.

Maar ze zaten vol streken, die

Zandvoorters en staken dan wol
eens een zgn. „schulp-ei" in hun
zak, een stenen leg-ei en wisten dan
natuurlijk altijd te winnen. Maar
als dat „gemorrokc wier", was meest
een vechtpartij er het gevolg van.

Die Kees de Waayer had ook een
tol op een bord, een soort roulette,

waarmee je tollen kon om een wil-
lekeurig, zelf vast te stellen aantal

eieren en bij hem kon je ook het
zgn. „koek-slaan" beoefenen. Dan
moest men, tussen twee vingers een
stokje vasthoudend, een kook door-
midden slaan die over oen gleuf op

een soort hakbord was gelegd. Sloeg
je die koek met één slag doormidden
behoefde jo niet te betalen en kreeg
je bovendien de koek. Kees de Waa-
yer moet er niet armer van zijn ge-
worden, want er waren er slechts
weinigen, die over zoveel kracht
beschikten.
Na de Kraam van Kees de

Waayer was het altijd in de
barbierswinkel van Gerrit Kraayen-
oord een centrum van drukte.
Gerrit Vintje en ook wel Gerrit
Soda, droeg deze Zandvoorter als

bijnaam. In zijn barbierswinkel in

de Kerkstraat is nu de vishandel
van de heer Schut gevestigd. Be-
halve barbier was hij ook kleer-
maker on hij handhaafde de oude
stand, want hij zat altijd bovenop
de tafel te kleermaken. Voor drie

centen werd je bij hem geschoren
en zijn vaste uitspraak bij jonge
klanten was steevast: „sjonge,

sjonge, wat zal jai een baerd
kraige". Een scheerkwast gebruikte
deze Gerrit Vintje niet. Hij roetste

met z'n volle hand over het gezicht
van zijn klanten en zeepte ze zo in.

Voor twee centen méér kon je ook
worden „uitgeschoren". Dan stak
Gerrit de duim van z'n linkerhand
in de mond van z'n slachtoffer, trok
zó het vel van z'n wang glad en
haalde, naar men mij vertelde, dan
soms het vel van je gezicht.

Natuurlijk kon je je ook bij hem
laten knippen. Alleen kaal, of met
een heel klein kuifje, doch meestal
kaal. Tondeuzes kende Gerrit Vintje
nog niet, hij deed alles met een
schaar voor de prijs van 5 centen.

Tot 12 uur 's nachts was hij op za-
terdagavond open. 's Zondagsmor-
gens om 9 uur kon je alweer bij hem
terecht en vele Rooms Katholieken
hadden een vaste gang, n.1. eerst

naar de kerk en dan laten scheren
bij Gerrit Vintje.

Op de tafel stond een pot met
pruimtabak. Wanneer je geholpen
was en betaald had, mocht je uit

die pot een pruimpje nemen. Som-
migen staken dan een klein half ons
achter hun kiezen, haalden dat er
- buiten gekomen - weer achter
vandaan en hadden dan voor een
halve week genoeg. Bij Gerrit Vint-
je werden alle laatste dorpsnieuw-
tjes besproken, urenlang zaten daar
op zaterdagavond de mannen met
elkaar te bomen en na afloop liepen
velen nog even naar de firma Ba-
kcls, waar dan een dubbeltje sigaren
werd gekocht. Je kreeg er dan vijf

en van een prima kwaliteit. Ja, deze
Gerrit Vintje is in Zandvoort een
welhaast legendarische figuur ge-
worden.

Wordt vervolgd)



Gr. Krocht 18 Dag en nacht

Een waardevoile tip voor Sint Nicolaas:

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse

horloge-Industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
in modellen.

OLMA horloges koopt U In

bij-de-tijd-zijnde zaken.

Een Olma horloge is een fantastisch Sint Nicolaas geschenk!

Alleenverkoop voor Zandvoort: Kostverlorenstraat 68

_» - -, Uf . Telefoon 2071

HOrlOgGB* V* Wdcllling Uw uurwerkspeciaalzaak!

Grote collectie klokken, wekkers, horlogebanden enz.

Service adres van Geervliet N.V.

Het grote succes
*

SU PRINZ4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Garage Jac. Versteege & Zonen
Showroom, reparatie en benzineverkoop thans uitsluitend

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

Als U koopt vóór 1 jan. a.s. bespaart V dat verscheidene honderden guldens!

Adverteren

doet

verkopen!

Sint Nicolaas
Het feest voor groot en klein!

Zoekt U een smaakvol en dankbaar geschenk?

Hier enkele zeer beleende" merken van parfum:
Carat en Tosca van 4711; Soir de Paris en Ra-
mage van Bourjois.

Mooie DOZEN ZEEP in geschenkvrepakking,
zoals: Morney, Tabac, Soir de Paris, Yardley,
4711, Maja etc.

Voor de Heren: Old Spice, Tabac, Xyrene, Val-
delis, Mennen voor na het scheren.
Verder mooie sets, bevattende lotion, zeep,
After Shave en. poeder.

Voor heren speciaal aanbevolen:

ONYX, VICTOR en TURNIER.
Kortom voor elk wat wils. Ziet de etalage's!

voor Dames en Heren!

HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

VAMOR Rijschool

.
-j-:;'/-^.: 'L'JC-fii 3--»"-

*

a?'

MAK. S. ATTEMA & Zn. biedt te koop aan:

woonhuis met schuur
aan de Piet Leffertsstraat.

Zeer binnenkort loeg te aanvaarden.
Prima staat van onderhoud.

Inl.: Hogeweg 64- 6G - Telef. 2715

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"
te Zandvoort

Voor leden koi.ien op verschillende tijden de
volgende woningen beschikbaar.

EENSGEZINSWONINGEN:
P. Leffertsstraat 23,

huurprijs per maand ƒ 84,85

van Lennepweg 47,

huurprijs por maand / 54,85

BOVENDUPLEXWONINGEN

:

Vondellaan 22 boven,
huurprijs per maand ƒ 61,80

Nic. Beetslaan 4 boven,
huurprijs per maand ƒ 61,80

van Lennepweg 91 rood,

huurprijs per maand ƒ 61,80

van Lennepweg 81 rood,
huurprijs per maand ƒ 61,80

A.J. v.d. Moolenstraat 64 rood,
huurprijs per maand ƒ 52,70

A.J. v.d. Moolenstraat 66 rood,
huurprijs per maand f 52,70

A.J. v.d. Moolenstraat 68a rood,
huurprijs per maand ƒ 52,70

BENEDENDUPLEXWONINGEN:
Nic. Beetslaan 24.

huurprijs per maand ƒ 46,80

A.J. v.d. Moolenstraat 68,

huurprijs por maand ƒ 45,80

In de bovengenoemde huren is reeds begrepen
de huurverhoging per 1 januari 1966.

De beneden-duplex woningen worden alleen toe-
gewezen aan een gezin van ten hoogste 2 per-
sonen.

Opgaven schriftelijk vóór a.s. dinsdagavond 7 u.
bij de secretaris D. van Dijk, Dr. C. A. Gerke-
straat 22, met vermelding van het rangnummer.

Brederodestraat 66 - Telef. 4419

MEVROUW, MIJNHEER!

Het cadeau
voor 1966

Geeft een
Sauna-
abonnement

en U gaat fit, energiek en

vol levensvreugde door het nieuwe jaar.

Bij Sauna-massage en Sportinstituut

Hans Clowting
Gevestigd in BOUWES-PALACE - TEL. 3871

BOEKEN - VULPENSETS
VULPENNEN BALLPOINTS
DOZEN POSTrAPIER

zyn altijd welkome

Sint Nicolaas geschenken
Of voor de lange winteravonden een gezellig

FAMILIE-SPEL.
Wij hebben een grote keuze JUMBO SPELEN

en PUZZELS.
PRACHT SORTERING PEESTARTEKELEN!

Ziet de etalage ea loopt eens binnen bij:

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

VLEESHOUWER»

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreciame aan

Runderlappen
750 gr. voor f 3,98
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork ..

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst

200 gr. Haagse leverworst

250 gr. Gelderse gekookte worst .

.

95 et.

/ 0,98

/ 0,75

95 et.

Autoverzekering
en financiering

J. S. FOLKERS
Dr. Schaepmanstraat 1

Hoek Brederodestraat
Tel. 4580 - b.g.g. 3283

Speciaal voor. Uw
auto-, motor- en
bromfietsverzekering

WIJ LEVEN NIET IN EEN METROPOOL
en. de afstand Bentveld tot het Gemeenschaps-
huis is maar enkele K.M.'s. Laat dan zien Bent-
velders dat ook U kunt schaken. Zo nodig leren
wij het U. Elke donderdagavond in het Gemeen-
schapshuis bij de

Zandvoortsche Schaakclub

Geef Uw KINDEREN een

nuttig
geschenk
Laat ze veilig fietsen.

Geef iets voor de fiets!

o.a. rijwielverlichting, leren hand-
schoenen of wanten, rolschaatsen,
autopeds, driewielers, sleden enz. enz.

KIJK EERST EENS BIJ

Versteege
Haltestraat 18 - Telefoon 4499

Gestikte dekens
1 persoons ƒ 22,50; 2 persoons ƒ 29,75

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 Telefoon 2119

Algem. Ned. Invaliden Bond
Afdeling Haarlem en Omstreken

AFD. „KENNEMERLAND v.d. B.O.S.K."

Voor revalidatiefonds
ten bate van

lichamelijk gehandicapten
Polio- en Spastische Patiënten wordt, met toe-
stemming van B. en W. van Zandvoort, van

13 t.m. 18 DECEMBER 1965

een COLLECTE gehouden
Huis-aan-huis collecte 13 t.m. 17 december.

Straatcollecte zaterdag 18 december.

Collecte-adres: Vinkenstraat 18.

COLLECTANTEN GEVRAAGD.

BEZOEKT

d. Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Gedurende de maanden ok-

tober t.m. april alleen ge-

opend gedurende de weekein-
den.

Gezelligheid! Sleerl

De nieuwste speel-automaten

Zoekt U 'n adres waar U
(altijd slaagt,

Voor 'n Sint Nic'laas cadeau
;- (dat behaagt?

Wij willen er ons niet op beroemen,
Er is teveel om op te noemen!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

Goedkoop en toch
beslist goed

6 transistor
Radio f 29,75
compleet met tas en oorschelp

DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT 15 ZANDVOORT

t&mmm
eet meenvlees betaalrninder

WEEKEND REKLAME
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Langs de vloedlijn

Zijn tonge wel te kunnen
dwingen, is beter dan heel

mooi te zingen.

Jacob Cats (1577-1660)

^.

Mededeling
In verband met de opening

van Albert Heijn's Supermart
op woensdag 15 december a.s.

zal op speciaal verzoek van
de Directie van Albert Heijn
Zandvoorts Nieuwsblad vol-
gende week niet verschijnen
op vrijdag 17, doch op

donderdag 16 december.

In verband met de daarop
volgende feestdagen zal ons
Kerstnummer uitkomen op
donderdag 23, inplaats van op
vrijdag 24 december en ons
Oudejaars-nummcr op don-
derdag 30, inplaats van op
vrijdag 31 december.

Kopij voor deze drie eerst-
volgende nummers moet
uiterlijk dinsdagavond in ons
bezit zijn. Advertenties uiter-

lijk woensdagmorgen vóór
12 uur. Redactie.

^

Rustiger aan

Onze plaatsgenoot, de heer H. Hil-
denng, voorzitter van de Zandvoort-
se Handelsvereniging, voorzitter van
de Zandvoortse Middenstandscen-
trale, bestuurslid van de Haarlemse
Kamer van Koophandel, voorzitter

van het Bejaardencomité „Zand-
voort", lid van de Zandvoortse to-
neelvereniging „Wim Hildering" en
daarnaast een actief zakenman als

eigenaar van een parfumerie, die

zijn voortdurende aandacht vraagt,
moest zondag 28 november j.1. voor
een kuur in het St. Elizabeths Gast-

__huis_Je_Haarlem worden opgenomen
in verband met een afwijking aan
het hart, waardoor hij plotseling on-
wel werd.
Gelukkig maakt hij het nu een

stuk beter, doch aan zijn verblijf in

bet ziekenhuis 'kwam nog geen einde
terwijl voor de toekomst voorzich-
tigheid zal blijven geboden.
Het moet voor hem wel een heel

ding zijn, zo plotseling uit zijn acti-

viteiten te zijn weggetrokken. Hij

kan ervan verzekerd zijn, dat in
Zandvoort in zeer brede kring met
hem wordt meegeleefd.
Daarnaast echter betekent dit zo

onverwacht op non actief gesteld

worden voor hem een ernstige

waarschuwing, het in de toekomst
wat rustiger aan te gaan doen. Dat
zal niet eenvoudig zijn, maar hij is

het aan zichzelf en aan zijn echtge-

note en kinderen verplicht. Zand-
voort houdt hem - al is het dan wat
rustiger aan - nog graag heel lang
in zijn midden en onze beste wensen
vergezellen hem voor een spoedig
herstel. K.

Een beste Sinterklaas
Wanneer ik, nu Sint Nicolaas 1965

weer achter ons ligt, mijn oor zo

hier en daar bij onze Zandvoort-
se winkeliers te luisteren leg, dan
kan worden vastgesteld, dat men
over de gedane zaken dubbel en
dwars tevreden is. Over het alge-

meen lag de Sint Nicolaas-verkoop
niet onbelangrijk boven die van het

jaar 1964. In sommige gevallen sprak
men mij zelfs van 20 tot 25°/o méér!
Dat is zeker een vermeldenswaardig
en verheugend verschijnsel. Men
heeft de indruk, dat er lang zo veel
inkopen niet werden gedaan in de
nabije grote steden en dat men het

meer gezocht heeft in de plaats van
inwoning. Ongetwijfeld zal het bar
slechte weer daaraan hebben mee-
gewerkt. Sneeuw, hagel, kou, gladde

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WUBFF:

„Zou Appie Heyn nou óók

m'n gaernaele gaen. verkope?"

Kwart eeuw in gemeentedienst

In het bijzijn van een groot deel
van het personeel heeft de heer A.
Loos maandagmorgen j.1. in de di-

rectie-kamer van het Gemeentelijk
Gas en waterbedrijf in de waterto-
ren het feit herdacht, dat hy 25 jaar
geleden in dienst trad bq de ge-
meente Zandvoort.

De jubilaris werd allereerst toege-
sproken door de wethouder van de
bedrijven, Sociale en Culturele zaken
mevrouw C. Stemler-Tjaden. Deze
wees erop, dat de .heer Loos niet al-

leen op een verdienstelijke periode
in dienst der gemeente kon terugzien
doch ook in dienst der gemeenschap
in het algemeen. Als geboren E.H.B.
O-er verrichte hij eveneens voor
Zandvoort bijzonder belangrijk werk
waarvoor de wethouder nog eens
gaarne een lans wilde breken. Na
de staat van dienst van de jubdlaris

te hebben opgesomd, roemde zij

diens ijver, accuratesse en betrouw-
baarheid en zag in zijn benoeming
tot officier bij het Nederlandse Rode
Kruis, die enkele jaren geleden
plaats had, een benoeming die
slechts aan doktoren wordt toege-
kend, een waardevolle erkenning van
zijn grote verdiensten en kennis.
„Onze gemeente is trots op TJ", ein-
digde do wethouder, waarna zij de
heer Loos het gebruikelijke geschenk
onder couvert overhandigde.
De directeur van de bedrijven, de

heer A. A. Cense wees erop, dat de
hoge en leidende functie, die de ju-
bilaris bij de E.H.B.O.-dienst heeft,

ook voor de bedrijven van grote be-
tekenis is. Meermalen werd dank-
baar van zijn hulp gebruik gemaakt,
wanneer de zeker niet ongevaarlijke
werkzaamheden tot ongevallen leid-

den. Daarnaast heeft hij van zijn

verantwoordelijke functie als in

casseerder een hoge taak-opvattdng
en dit werk, waarvoor psychologisch
inzicht is vereist, steeds voortreffe-
lijk verricht. De heer Cense schetste
vervolgens de jubilaris als een zeer
bekwaam ambtenaar, waarvan hij

hoopte, dat deze nog vele jaren in
de dienst zou meelopen. Namens het
personeel schonk hij hem een elec-

trisch scheerapparaat en fraaie bloe-
men, voor zijn ernstig zieke echtge-
note. De personeelschef, de heer A.
Kalff vertolkte de dank namens het
personeel voor de prettige samen-
weiking en grote collegialiteit die
deze jubilaris kenmerkt, waarna de
heer J. G. Bisenberger sprak namens
de afdeling Zandvoort van de Alge-
mene Bond van Ambtenaren en de
Zandvoortse Reddingsbrigade. Deze
herinnerde eraan, dat de heer Loos
reeds gedurende 31 jaren bestuurs-
lid is van de Z.R.B., waarbij hij

zich als een ware steunpilaar voor
de Brigade deed kennen, in brede
kring geliefd en gewaardeerd. Hij

herdacht, het belangrijke werk dat

wegen en.hevige wind maakten een
reisje naar Haarlem of Amsterdam
nu niet bepaald aanlokkelijk.
Doch daarnaast ben ik ervan over-

tuigd, dat het loffelijk initiatief van
onze Zandvoortse jonge Midden-
stand, om dit jaar weer een plaat-

selijke Sint Nicolaasactie te organi-
seren, zeer belangrijk aan deze ver-
hoogde verkoop heeft bij gedragen.
We mogen wel constateren, dat deze
actie vrijwel volledig is geslaagd en
een groot succes is geworden. Men
heeft er bergen werk voor moeten
verzetten doch daarna de voldoe-
ning mogen hebben van een succes-

vol verlopen actie, al blijven er na-
tuurlijk voor deze eerte maal, dal
de jongeren deze actie organiseer-

den, nieuwe wensen en verlangens
voor de toekomst, want al doende
leert men. Doch dat deze actie het
volgend -jaar zal worden herhaald,
dat staat-nu reeds vast. Het systeem
van de zegeltjes-verstrekking -

waarop ik altijd ben blijven hame-
ren - bleek ook nu op het publiek
weer gro

(
te aantrekkingskracht uit

te oefenen. Een enorm aantal zegels

werden door de winkeliers uitgege-
ven. Ik meen echter te moeten be-
twijfelen, of het verlotingssysteem
van de prijzen voor de toekomst ge-

handhaafd moet blijven. Dit geeft

teveel teleurstelling. Men zal zich

mijns inziens moeten gaan bezinnen
over 'n andere en meer bevredigen-
der manier wat betreft het toekennen
van de prijzen. Daarover zal het ko-
mende jaar nog wel duchtig worden
gepraat. Ook de intocht van de Sint

met zijn 'gevolg zal meer in het ka-
der van deze actie moeten worden
ingelast. Actie en intocht waren nu
twee aparte gebeurtenissen en dat
moet echt niet.

Intussen breng ik gaarne een
woord van dank en hulde aan het
wakkere trio van Houten, Jongsma
jr. en Kok, die voor het allergroot-

ste deel deze actie voorbereidden
en uitvoerden en er de ziel van
waren.

Zij hebben er hard aan gewerkt
en zich daarvoor tijd noch moeite
gespaard. Ook voor de toekomst
wens ik hen van harte succes, waar-
bij zij bij voorbaat van mijn hulp en
medewerking verzekerd kunnen zijn.

K.

de jubilaris verricht op het gebied
van het zwem-onderricht, bij het
roeien en bij de ongevallendienst.
Hij schonk hem daarna namens A.B.
V.A. en Z.R.B. dozen sigaren en
deelde mede, dat naar zijn zieke"
echtgenote bloemen werden gezon-
den. Nadat de voorzitter van de per-
soneelsvereniging, de heer van der
Reijdcn de jubilaris had gelukge-
wenst, daarbij mededelende, dat een
attentie hem thuis zou worden over-
handigd bij een bezoek aan zijn zie-
ke echtgenote, sprak de heer Loos
- zichtbaar ontroerd - woorden van
dank die vooral toen hij zijn echt-
genote daarbij betrok, wier afwe-
zigheid hij zeer betreurde, niet na-
heten veel indruk te maken.
Geruime tijd bleef men daarna

nog onderling bijeen. K.

KERSTMIDDAG ROODE KRUIS
Voor invalide of zij die slecht ter

been zijn en langbedlegerige patiën-
ten gaat het Zandvoortse Roode
Kruis weer een Kerstmiddag or-
ganiseren en wel op dinsdag 21 de-
cember a.s. Het Kerstfeest vindt
plaats in het Jeugdgebouw van de
Gereformeerde Kerk, gelegen
aan de Julianaweg en zal om half
drie n.m. aanvangen.
De liturgie zal worden verzorgd

door del Zeer Eerwaarde Heren Ds.
de Bruijne en Pastoor Cleophas.
De goedverwarm.de zaal werd

door het Kerkbestuur belangeloos
voor dit doel beschikbaar gesteld.
Ambulance en particuliere auto's

zorgen voor het vervoer van de gas-
ten, terwijl leden van de Rode
Kruis-colonne met hun verzorging
zijn belast.

Medewerking zal worden verleend
door het Zandvoorts Christelijk
Kinderkoor onder leiding van de
Directeur de heer Chris Gastel, ter-
wijl mevrouw Kunst het muzikale
gedeelte zal verzorgen.

*

Kerkelijken van alle gezindten en
niet Kerkelijken zijn. hartelijk wel-
kom. Er is nog gelegenheid voor
aanmelding bij het secretariaat van
het Roode Kruis, Oranjestraat 14.

Het ligt in de bedoeling de gasten
om plm. half twee van huis te halen
en om plm. 5 uur weer thuis te

brengen.
v.h. Roode Kruis, Zandvoort
Joh. C. Jung, voorzitter

Kiest zee
met A«Z*B*

Geeft

Algemeen Zandvoorts Belang
vier jaar Uw vertrouwen!

ZANDVOORTS BURGEMEESTER
GAAT A. H. SUPERMART
OPENEN
De burgemeester van Zandvoort,

Mr. H. M. van Fenema zal de nieu-
we Super Mart van Albert Heyn n.v
aan de Grote Krocht te Zandvoort
openen tijdens een receptie, die zal

gehouden worden op dinsdag 14 de-
cember van 17 tot 18.30 uur. Daarna
zal het pand voor het publiek wor-
den opengesteld op woensdagmorgen
15 december om tien uur.
Deze 51ste SuperMart van Albert

Heijn is do eerste, die in bedrijf
komt in een badplaats in onze" pro-
vincie.

De zaak heeft een vloeroppervlak
van 1224 m2, waarvan 657 m2 wordt
ingenomen door verkoopruimte.
Behalve kruidenierswaren worden

volgens het zelfbedieningssysteem
onder andere verkocht groenten en
aardappelen, vlees en vleeswaren,
brood en banket, delicatessen, dro-
gisterijartikelen, lectuur (pockets en
tijdschriften), textiel, zuivel artike-

len, diepvrieswaren en tabak. In to-

taal zal men keus kunnen maken
uit 6200 verschillende artikelen,

waarvoor zes afrekencassa's (check-
outs) werden opgesteld, om een vlot-

te afhandeling te bevorderen. Voorts
zijn er nog twee grills geplaatst, die

zorgen voor kip aan 't spit.

In totaal staat 47 strekkende me-
ter aan koelvitrines opgesteld voor
vlees, groenten en zuivel-artikelen.

De nieuwe zaak krijgt 35 personeels-
leden onder leiding van bedrijfslei-

der P. J. C. Leegwater. De nieuwe
SuperMart werd ontworpen door het
architectenbureau A. E. G. en J. D.
Postma uit Rotterdam en gebouwd
door Dura's Aannemingsmaatschap-
pij n.v. eveneens te Rotterdam.
Het enorme warenhuis krijgt bo-

ven de verkoopruimte nog enkele
woonflats, die zullen worden afge-
bouwd, nadat de SuperMart reeds in

bedrijf is gesteld.

BESTUUR VROUWENGILDE
Het bestuur van het onlangs in

Zandvoort opgerichte R.K. Vrou-
wengilde werd als volgt samenge-
steld: Mevrouw C. C. Lentink-Ekel
presidente, mevrouw M. L. Snijders-
van Schaik, Patrijzenstraat 30 secre-
taresse, mevrouw A. A. Maurick-
Mulder penningmeesteresse, en de
dames Th. Kras-vaa Staveren en M.
J. Valkestijn-van der Meij leden.

WONINGBOUW IN ZANDVOORT
In Zandvoort kwamen in de maand
november j.1. 12 woningen gereed.
Met de bouw van één woning werd
aangevangen, zodat er momenteel in

de badplaats 311 woningen in aan-
bouw zijn.

CONCERT ZANDVOORTS
CHRISTELIJK KINDERKOOR
Het concert, dat Zandvoorts Chris-
telijk Kinderkoor onder leiding van
de heer Chris Gastel, a.s. maandag
in n.e Hervormde kerk gaat geveu,
belooft weer zeer bijzonder te wor-
den. Is 'hot in uniforme kledij gesto-
ken kinderkoor, dat gedachten op-
roept aan de Wiener Sangerknaben,
bij het aanschouwen reeds een bele-
venis op zichzelf, niet minder is deze
reine, frisse kinderzang steeds op-
nieuw weer een kostelijk gebeuren.
Het Kerstconcert, dat a.s. maandag

wordt gegeven, vermeldt in het pro-
gramma oude en moderne kerstlie-

deren, met begeleiding van de pia-
nist Ton Büchener.

Bovendien zal de bekende „Brass-
band" onder leiding van Meindert
Boekei medewerking verlenen eu
driemaal optreden. Wij beluisterden
deze befaamde band van uitsluitend
blaasinstrumenten reeds eerder in de
kerk on mochten toen vaststellen,

dat ieder er zeer terecht opgetogen
over was. Meindert Boekei zal ten-
slotte ook nog het kerkorgel bespe-
len. Al met al een bijzonder aan-
trekkelijk programma en wij wek-
ken U gaarne op, dit concert bij te
wonen, dat IJ ongetwijfeld veel mu-
zikaal genot zal verschaffen.

SINTERKLAAS BEZOCHT
„VOOR ANKER"
De zaal van Zomerlust was geheel

gevuld met leden van de Bejaar-
f>donsociëteit „Voor Anker" toen Sint
Nicolaas, vergezeld van zijn knecht
daar maandagmiddag zijn „joyeuse
entree" maakte.
Het is een feest geworden van uit-

gelaten vrolijkheid, waaraan mede-
werkten mevr. Emmy Henneman-
Hittinger, het Zandvoorts Bejaar-
denkoor o.l.v. mevr. H. G. Hessen-
Heck en mevr. M. B. Groenendaal-
Osendarp, piano. Circa 150 leden van
deze sociëteit (hadden op basis van
wederkerigheid pakjes gemaakt, vele
voorzien van een gedicht. Sinter-
klaas reikte ze uit en uit de geestige
opmerkingen die hij daarbij tot een
groot aantal leden peroonlijk maak-
te, bleek wel dat deze Sint geen
vreemde in Zandvoort is.

Zwarte Piet ontpopte zich als een
conférenccier en acteur in de dop.
Deze kleine causeur en charmeur,
die zijn spitse en pretentieloze con-
férences doorspekte met Spaanse
uitdrukkingen, droeg met zijn gees-
tig voorgedragen anecdotes niet wei-
nig tot de uitbundige vrolijkheid bij.

De middag werd besloten met de
uitreiking aan alle leden van een
pak sprits en een pak cacao, welke
door dhr. P. Waterdrinker ter be-
schikking waren gesteld en een pak-
ket bloembollen voor kamer cultuur
die geschonken werden door een
plaatsgenoot.
Wethouder C. Stemler-Tjaden

woonde een deel van deze zeer ge-
slaagde bijeenkomst bij.

ZATERDAGAVOND

DANSEN
MDE SCHELP

Zandvoort

99

Auto huren

Of™ per dag
Model '64, '65 en 1968

KILOMETERPRIJS 6 CENT
Bestel tijdig!

Onze wagens zijn

All Risk verzekerd.

DE SCHELP
TEL. 4781

heren haar-

verzorger

1AM4VI Mx>k
Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haitestraat 57 - Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,-r.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 189,— ^-*>0 ƒ 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Grote keuze praktische en nuttige KERSTGESCHENKEN.
KERSTBOOMVERLICHTING. Ziet de etalage:

Het aardgas komt!
Ga over op aardgas-centrale verwarming

Tref nu reeds Uw voorbereidingen en vraag inlichtingen

over de aardgasmogelijkheden bij

„TECHNISCH WERK"
Thorbeckestraat 19 - Telef. 3270

HOTEL 80UWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand decem-
ber zaterdag- en zondagavond

8 uur:

Het gevierde orkest

The Bouncers
o.l.v. Koos van der Heeft

•
In ons internationale cabaret-

en variété-programma

Toreno & Guro
Noorse goochelaars

Duo El Mondo
Acrobatisch danspaar

•
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogrammaJ

V kunt (och ook rekenen en

vtTfielUkcn !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht en gehaald by

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

Ook voor stoppage "

Krachtiger

en

zuiniger

ARAL TANKSTATION
vóór Bouwes-Palace.

Dranken bestellen? 9Hfl9
Brokmeier bellen! L\j\JL

Vraagt naar onze
bijzondere aanbiedingen

voor de komende feestdagen!

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende do maand december

Vrijdag-, zaterdag- en
zondagavond

Het populaire dans- en
showquintet

The Whiskers
(GER DIJKSHOORN) -

modewt kapsel

DAMESKAPSALON

Haltestraat 63 - Telef. 2214

's Maandags gesloten.



Na Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij: GUaMC Café-Restaurant
RAADHUISPLEIN 1

TELEFOON 28 20

Geopend 10-6
Zondag 10-8

's Maandags gesloten.

Gr. Krocht 18 Taxi Tel. 2600 Dag en nacht

De Kerstman
arraveert ZATERDAG 18 DECEMBER

fora 2 CO uur weer bij

:

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7

Ieder kind onder geleide ontvangt een surprise.

Een greep uit onze
Kerst artikelen

Kerstballen, Ker^tkleden, Kcrstlopers, Kerst-
servetten, crêpepapier, mos, sneeuw, engelen-
haar, flatter, lametta, Kei stboomstandaards alle

maten v.a. / 3,95, imitatie Kerstbomen, spuit-

sneeuw. Alle riaten kaarsen, zelfs van 1 meter
lengte.

KERSTVERLICHTING, Philips en Splendor,
vanaf ƒ9,70 tot ƒ25,—

Verlichte sterren, diverse kleuren en maten.
Ziet onze uitgebreide sortering en etalages.

Bi] ons zelfbediening van bovengenoemde
artikelen.

Blijft gezond en fit
met ons HEERLIJK MELKWIT!
En 't blijft dagen vers!

250 GRAM KERSTKRANSJES,
met roomboter en amandelen ƒ 1,40

5 APPELCARRé's ƒ1,25

Brood- en Banketbakkerij

A. v.d. Mije & Zonen
Schoolplein 4 - Telefoon 2467

4$Wfe Voor een smaakvol en geurig

^ggjF Kerstgeschenk
naar

HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

De merken: Yardloy, Tabac, Bourjois,
4711, Old Spice, Boldoot, Maja etc.

spreken voor zichzelf.

Zij brengen voor elk wat wils, zoals par-
fum, lotion, zeep, lipstick, nagellak, poeder
en crome, voor moeder en dochter.

After en pre shave, haarlotion, brillantine,

scheerapparaten enz. voor vader en zoon of
wie U verder wilt verrassen. Doe nu Uw keus.
Wij willen gaarne voor U reserveren.

Ziet de etalage's.

de

BEZOEKT

Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Gedurende de maanden ok-

tober t.m. april alleen ge-

opend gedurende de weekein-

den.

Gezalligheid I

De nieuwste speel-automaten

Sfeer]

Adverteert in dit blad

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwaliteits-

produkten der Zwitserse
horloge-industrie.

OLMA geeft U een grote keuze
In modellen.

OLMA horloges koopt U In

blj-de-tijd-zljnde zaken.

OLMA
Een Olma horloge is een fantastisch Kerst geschenk!

Alleenverkoop voor Zandvoort:

Horloger C. Waaning
Grote collectie klokken, wekkers, horlogebanden enz.

Kostverlorenstraat 68
Telefoon 2071

Uw uurwerkspeciaalzaak!

Service adres van Geervliet N.V.

Kerstbomen

*. Kerststukjes

Mistletoe

Het oude bekende adres

Bloemenmagazijn

„ERICA"
C. G. A. CASSEE - TELEP. 2301
Anno 1908

Tramstraat achter het tcsloopte Postkantoor.

Algem. Ned. Invaliden Bond
Afdeling Haarlem en Omstreken

AFD. „KENNEMERLAND v.d. B.O.S.K."

Voor revalidatiefonds
ten bate van

lichamelijk gehandicapten
Polio- en Spastische Patiënten wordt, met toe-
stemming van B. en W. van Zandvoort, van

13 t.m. 18 DECEMBER 1965

een COLLECTE gehouden
Huis-aan-huis collecte 13 t.m. 17 december.

Straatcollecte zaterdag 18 december.
I

Collecte-adres: Vinkenstraat 18.

COLLECTANTEN GEVRAAGD.

De Kerstbomen
ztfn weer gearriveerd! !

Ook los denne- en sparregroen.

Leuk opgemaakte KERSTSTUKJES
Kerstrozen - Kerstcyclames.

Bestelt tijdig om teleurstelling te

voorkomen.

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze U in vele variëteiten I

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-
adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prys en kwaliteit, stemt Ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage 1

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoifering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

VAMOR Rijschool

^j r
l

im * ''^T^lKfff^jiJy S '•r-iyw".»,-.-.-;

.<g,.;Bi«...i^ .-.£.Af- ^fff-'iü .* i'dirtniiirt - -"" " Mint-' -*-1

Brederodestraat 66 - Telef. 4419

De Kerstbomen
ZIJN ER WEER!

In alle maten en alle prijzen!

U kunt ze weer uitzoeken

bij het bekende adres:

A. v. Steijnen
Grote Krocht 29a - Tel. 2770

Ook Uw beste adres voor prima groente en fruit

De Sint is weg, de Kerstman komt,
Voor vreugdevolle dagen,
Vindt U bij Botman ruime keus,
In geschenken naar behagen. ..

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9 - Telefoon 2151

VAMOR RIJSCHOOL

C. L. KOOMEN
Brederodestraat 66, Telefoon 4419,

vraagt

een rij-instructeur
in vaste dienst. Liefst met ervaring.

Kerst-en Nieuwjaarskaarten
Ziet onze prachtige collectie

*SSWfc
Crêpe-papier, fantasie Kerstkaarsen,

KERSTLOPERS - KERSTLAKENS
en KERSTSERVETTEN.

KERSTKLOKKEN en vele andere
artikelen voor de Kerstboom en
vanzelfsprekend mooie en blijvende
KERSTGESCHENKEN.
waaronder SUCCES AGENDA'S.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Dinsdags gesloten.

9/t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500

HEEMSTEDE
81714

De winter heeft zich aangemeld!
VERZORG UW TUIN VOOK DE KOMENDE WINTERPERIODE!

f
Wij leveren uit voorraad: COMPOST

Turfmolm - Gedroogde stalmest - Alle tuingereedschappen.

GROTE COLLECTIE KERST CADEAUX!
o.a. bollenglazen en vazen.

AMARYLLIS in fraaie luxe GESCHENKVERPAKKING.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-

hoging thuisbezorgd! Wy geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

Een echte gezinsauto

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een pr«s,

die ver 4beneden deze klasse ligt.

UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.

Wanneer U nu koopt bespaart U zich vele honderden guldens, in

verband met de verhoogde omzet belasting, die 1 januari a.s. van
kracht wordt.

Garage Jac. Versteege & Zonen
Showroom, reparatie en benzineverkoop thans uitsluitend

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling

rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrhfszeker.

In Kerstgeschenken vindt U bij ons en in onze zaak Haltestr. 18,
een enorme sortering AUTO- ACCESSOIRES, o.a. gevaren-drie-
hoeken, pechlampen, luchthoorns, bandenspanningmeters, sleep-
kabels, spiegels, mistlampen, wasborstels, auto-radio's, helder-
zichtschermen, goedzicht-doeken, poetsmiddelen, anti-corosiemid-

delen, o.a. tectyl, ruitontdooier, en anti-vries.

Van Lammeren's Olie-service

De juiste brandstof

voor Uw oliehaard

LEIDSEVAART 362 - HAARLEM
TELEFOON (02500) 86 5162
ZANDVOORT (02507) 30 91

Heden overleed onverwacht
tot onze diepe droefheid, onze
geliefde Vader, Behuwd- en
Grootvader

M. Th. A. HUHNHOLZ
in de leeftijd, van 69 jaar.

DJakarta :

W.H.W. Hufanholz
IJ. Oh. Huhnholz-

Mapramoek
Zandvoort:
O.A.L.H. Termes-Huhnholz
J. Termes
L. S. Bouwens-Huhnholz
A. J. Bouwens
en kleinkinderen

L. C. Verdier-Maidman
en kinderen.

Son (N.Br.), 8 december 1965.

Zwaluwlaan 10.

Condoleantie-adres

:

Oosterparkstr. 39, Zandvoort.

De overledene ligt opgebaard
in de Rouwkamer Dorpsplein

11 te Zandvoort.

De teraardebestellmg zal
plaats hebben maandag 13
december a.s. te 14 uur op de

Algemene Begraafplaats
te Zandvoort. '.

Vertrok Rouwkamer 13.30 uur

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

Zondag a.s. 10 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijno, Bediening
H. Doop
7 uur: Ds. J. D. A. de Zwart
van Bennebroek.
7.30 uur: Het Huis in de Duinen:
Ds. P. J. O. de Bruijne

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur:

Ds. P. van der Vloed
JeugdLapel in het Jeugdhuis:

10.30 uur de heer F. H. Geurtsen
Kapel Woodbrookers, Bentveld:

10.45 uur: Mej. Ds. W. H. Butjs.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. A. Noor-
man, Ned. Herv. pred. te Zaandam.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30

(Hoogmis) e» 11.30 uur. Te 19.30 uur
Avondmis. In de week 7, 7.45 en 9 u.

Bjjkcrk Linnaeusstraat. H.H. Mis-
sen op zondag 8.30 en 11 uur.
In de week 8 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag a.s. n.m. 3 uur samenkomst
in „Pniël", Zuiderstraat 3.

Spreker J. W. van Zeijl

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleuterschool, Lijsterstr.3
Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
;

Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, belde op adres
Willem Draijerstraat 5.

G W A T E R
Strand

H.W. L.W. berijdbaar

18.13 14.— 10.00-16.00

19.09 14.30 10.30-17.00
20.10 15.30 11.30-18.00
21.17 16.30 12.30-19.00
22.28 17.30 14.00-20.30

23.38 19.— 15.00-21.30
—.— 20.— 4.00-10.00,

door P.v.d.Mije KCzn.



WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Dè speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wQnaanbiedlngen!

Wy vragen TIw speciale aandacht voor onze BIJZONDERE AANBIEDINGEN voor de komende feestdagen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE /AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - TeL 402 70

stamppot, boerenkool, zuurkool, erwtensoep,

brood, borrel . . . daar hoort worst bij. De
Gruyter Fijne Gelderse Rookworst . . . vacuüm
verpakt, vers, voedzaam, super kwaliteit. Koud
en warm aanbevolen

!

De Gruyter Fijne vacuüm verpakte

GELDERSE
ROOKWORST
SUPERKWALITEIT

"W

en 10% korting

Goed gevoed
de wintertegemoet

Elk JLe pak De Gruyter

\emmm,

eetrnééi^vlees en betaalrninder
umi/'

WEEKEND REKLAME



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Als welkom KERSTGESCHENK Electrische huishoudelijke apparaten in een grote keuze.

Electro-Radio
Technisch Bureau

I Lf ET I I D Bufg- Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

WASAUTOMATEN
ELECTRISCHE KERSTBOOMVERLICHTING.

Telef. 2914
Betaling desgewenst in overleg

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE
Schoonheidsspecialiste

Voetkundige
Pedicure - Manicure

Massage

v. Galenstr. 16 - Tel. 5073

Ook bij U thuis

te ontbieden.

Telefonische afspraken
vóór kwart voor negen

's morgens.

Coby Beek-Meisner

Schoonheidsspecialiste

Willem Draüerstraat 3

Telef. 3412

Behandeling volg. afspraak

fR£HHFffSi\

HUUR DE NIEUWSTE
Opel Kadett '66

de nieuwste V.W. '66,

Natuurlijk bij:

Autoverhuur D. F. Pieters

Tel. 4200 en 3652

JONGEDAME, 18 jr., sinds
enkele maanden woonach-
tig in Zandvoort, wenst van
werkkring te veranderen.
Liefst Zandv. of omg.
Mulo en type dipl., 2»/2 jr.

kantoorervaring. Br. no.

8-12 bur. v.<i. blad of tel.

2768.

GARAGE
TE HUUR GEVRAAGD
Brieven onder no. 6-10

bureau van dit blad.

BOUWES PALACE Zand-
voort, zoekt voor directe

indiensttreding
MANN. PERSONEEL
v.d. algem. dienst.

Aanm. tussen 9-5 uur,

's zaterdags tot L uur, b.d.

administratie of tel. onder
no. 2144, toestel 54.

Speldjes, speldjes, speldjes

Fraaie speldjes te koop van
diverse herkomst, voor uw
kinderen en kleinkinderen,
ten bate van het jubileum-
fonds van „Voor Anker".
Verkoop elke vrijdagmid-
dag van half vier tot half

vijf in „Zomerlust", (ing.

Gasthuisplein).

GEVRAAGD: WERKSTER
1 ocht. p.w. Mevrouw De
Leeuw, Oosterparkstr. 33a,

Telef. 2075.

TE KOOP: GASKACHEL.
Geschikt voor aardgas.

Verwarmt grote ruimte.
Fr. Zwaanstr. 72, Tel. 4038

GEVRAAGD : FLAT aan
zee, maand augustus. Br.

m. prijsopg. onder no. 9-12

bureau van dit blad.

VOOR T.V, en
T.V. ANTENNES
met garantie

Antennobouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

NAAIMACHINE S
Separatie, taxatie, inruil.

W. Dratferstr. 12, Tel. 3751

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

mijn leeg- te aanvaarden,
(evt, gedeelte). Mak.kant.
„SLEUTELHOF", Zandv.
weg 67, Aerd.h. Tel. 02500
43647 of 84048.

Wij SIOFFEREN uw meu-
belen vakkundig, geen fa-
briekswerk.
Woninginrichting H E E -

M E IJ E R, yan Ostade-
straat 7, telef. 3116, Am-
sterdam, tel. (020) 82242.

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 22G3

dame*,

B.H. 's

Gaines

Sfepins

Panty's

Corsetten

Corselets

Kom, vóór U een feestelijk jurkje gaat kopen,
eerst even bij Maison Elegance aanlopen.
Met een goede B-H, stepin of corselet,

passend bü Uw ltfn,

zult U de komende feestdagen
een gracieusc verschijning zijn.

Teenager 3,60 - 4,50

Satijn 8,95

Nylon - met kantgamering zwart of wit 10,95

Geheel nylonkant zwart of wit 14,50

Geheel kant - »/4 cup - 19,90

Voorgevormd in wit of zwart
- zeer lang houdbaar - 13,95

Popeline - met maagband - voorgevormd^ 12,50

Satijn - zeer sterk - in B - C of D cup 21,95

Nylon met beugel - luxe uitvoering -

in zwart of wit 32,50

Satijn met kantgamering en voorsluiting
- voor zv/are figuren - 19,90

Elastiek - met zij sluiting - 24,75

Zwaardere uitvoering - kort model met rits 37,50

Extra zwaar - hoog model - 40,50 - 37,50

Teeners - wit of zwart -

Lycra - wit of zwart -

Zware uitvoering - wit of zwart

Idem -"met maa^band - in wit,

Balon - lycra - zeer sterk -

6,95

12,50

14,75

17,95

24,50

In wit of zwart 17,50

Lycra - met lang pijpje - zeer geschikt voor
onder lange pantalons te dragen
in wit of zwart 32,50

Extra zware uitvoering in wit of zwart 44,50

Broolié - wit - met veter - 27,25

Zwaardere uitvoering - met veter - 34,75

Lycra - in wit of zwart - 39,75

Triumph - lycra - kant patroon - 49.90

Lycra - zware uitvoering - 55,50

B« Uw aankoop ontvangt U een aardige KERSTVERRASSING

TfftaUoH EUtyXHCt
Kostverlorenstraat 49 Telef. 4492

DINSDAGS GESLOTEN

TE KOOP: PAPEGAAI,
pracht jonge vogel ƒ 30,—

,

met nieuwe kooi ƒ75,-. Kan
ook opgestuurd worden.
Br. no. 6-12 bur. v.d. blad
of tel. 070 - 836080.

Voor Uw metsel- en tim-
merwerk, reparaties aan
uw dak, schoorsteen, riole-

ring etc. Vrijbl. prijsopg.

P. Keur, Kerkpad 3.

KERSTCADEAU
Philips langspeelplaat met
14 kerstliederen o.l.v.

Maarten Kooy. Verpakt
met gekleurde platenka-
lender in mooie rode pla-

tenmap ƒ10,-. W. 'Schouten
Hugo de Grootstraat 19,

Telef. 02507 - 2525.

GEVRAAGD:

nette winkeljuffrouw
en een jongen

Bakkerij M. KEUR, Diaconiehuisstr. 36, Tel. 2404

Uitnodiging
voor de
feestelijke

opening op

woensdag 15 december

van de nieuwe
Albert Heijn

SuperMart
Grote Krocht 9
Zandvoort

Woensdag 15 december is het een feestelijke dag voor ons, maar ook voor u,

mevrouw, die van gezellig en modern winkelen houdt. Want op die dag

gaat de nieuwe Albert Heijn SuperMart Grote Krocht 9 open.

Een winkelparadijs met een groot assortiment levensmiddelen, meer dan 80

soorten vers vlees, ruime sortering groenten en fruit in gekoelde vitrines, brood

en gebak, delicatessen, textiel, drogisterijartikelen, pocketboeken en tijdschriften

etc. Bij elkaar meer dan 6200 artikelen.

De speciale openingskrant, die u begin volgende week in uw bus zult vinden,

brengt u volledig op de hoogte van Welkom-Geschenken en Welkom-Voordelen.

Mogen wij u woensdag ook begroeten?

U winkelt naar uw hart in de

Albert Heijn
SuperMart-

12 winkels onder één dak

Een groot schandaal in
Zandvoort.

Als u uw vrouw nog lan-

ger laat wassen met zo'n

oude versleten .wasmachi-
ne. Terwijl er haast in

ieder huis zo'n mooie soli-

de Velo-combi staat te

pronken reeds v.a. ƒ 498,

—

Vraagt eens vrijblijvend

een demonstratie bij u
thuis. Betaling in overleg.

Hoge inruilwaarde voor
uw oude wasmachine.

Zeestraat 37 - Zandvoort
Telefoon 4590

Grote Markt hoek Jans-
straat, Haarlem, Tel. 10117

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Taprjt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.

Metalen: rood koper 200 et.

geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.

POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376

U belt, wij komen I

Bakkerij Seysener
Haltestraat 23 - Telefoon 2159

DEZE WEEK ALS

Bijzondere reklame:
4 APPELPUOTTN ƒ1,—
250 GR. ROOMBOTER KRANSJES ƒ 1,75

250 GR. KERSTKRANSJES ƒ 1,25

150 GR. MARSEPAIN-NOOTBONBONS 89 et.

Onze Kerstetalages zg'n gereed.
Ziet onze speciale Kerstboom-attracties.

Complete Woninginrichting

Fa. L Balledux & Zonen
SCHATTIGE ROTANMEUBELEN
GROTE COLLECTIE SIERKUSSENS
POEF'S MET OPBERGRUIMTE
TAFELLOPERS - TAFELKLEDEN. - KAP-
STOK - BORSTELKASTJES - SIERKLEEDJES
enz. enz.

Haltestraat 27-29
Telefoon 2596
Ziet onze etalage's

Student geeft bijles
in Nederlands en Engels.

Brieven onder nr. 30-9 bureau van dit blad.

„MEN ZEGT" dat er in Zandvoort maar drie

maanden per jaar wordt gewerkt. Dat is niet

waar! Elke donderdagavond om 8 uur wordt er

in het Gemeenschapshuis gespeeld bij de

Zandvoortsche Schaakclub

Kosterstraat 5 - Telef. 3713

Voor de komende Kerstdagen verzorgen wij :

HORS D'OEUVRE'S SPECIAAL
CRABSALADE'S
ZALMSALADE'S
GARNALEN MAYONAISE'S
RUSSISCHE EIEREN
HUZARENSALADE'S
KERSTPUDDINGEN
IJSTAARTEN
PASTEITJES
CROQUETTEN - BITTERBALLEN

S.v.p. vroegtijdig bestellen!

KIJK EERST EENS BIJ

Versteege
Haltestraat 18 - Telefoon 4499

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,

Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.

RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.

Weer uit voorraad leverbaar: MOBYLETTE
FIETS O'MATIC en E.E.G. Vraagt een proefrit!

MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

VLEESHOUWER!!
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U hebt aan de bus een boodschap
Winkel-enquéte van fle N.Z.H. le-

vert belangwekkend cijfermateriaal
Bus met 46"/o voorop by winkelbe-
zoek.
Nu door do opening van het nieu-

we busstation en de bus-restauratie
Zandvoort meer dan ooit staat in het
teken van het bus-vervoer, menen
wij, onze lezers een interessante en
leerzame brochure onder de aan-
dacht te moeten brengen, die onder
de titel: „U hebt aan de bus een
boodschap" door de NZHVM in gro-

te getale aan bij dit vervoer betrok-
kenen en belanghebbenden werd
toegezonden.
Een begeleidend schrijven, dat de

inhoud van deze brochure verkort
weergeeft, laten wij hieronder in

zijn geheel volgen.
Van alle bezoekers die met een of

ander vervoermiddel naar de Haar-
lemse binnenstad komen om daar
inkopen te doen, neemt 46% de bus.

Dat is de opmerkelijke conclusie

uit de winkelenquête welke in op-
dracht van de N.ZJH. in maart van
dit jaar door het Organisatiebureau
dochterondernemingen N.S. samen
met het Raadgevend Efficiencybu-
reau' Bosboom en Hegener n.v. mj
'achttien winkelbedrijven in Haar-
lems centrum werd gehouden.
De resultaten van dit onderzoek

z«n thans in een met vele kleurige

diagrammen en grafieken geïllu-

streerde brochure verschenen. De
. N.ZJH. zendt deze brochure toe aan
een brede kring betrokkenen en be-
langhebbenden, zowel in de kringen
van overheid als van bedrijfsleven.

Daarmee wil zij een bijdrage le-

veren tot de meningsvorming over
de vervoers; en verkeersproblema-
tiek in de grote stedelijke centra.

De N.Z.H, is ervan uitgegaan dat,

wil men tot een juiste afweging van
de in het geding zijnde belangen ge-
raken, men zich allereerst een in-

zicht dient te verwerven in de aard
en de omvang van het vraagstuk.
Als resultaat van de winkelenquête
zijn thans tenminste een aantal

kwantitatieve gegevens beschikbaar.
Die cijfers staan in de brochure

- met de suggestieve titel „U hebt
aan de bus een boodschap" - syste-

matisch gerangschikt. Wij verne-
men dat in de aan de enquête deel-

nemende zaken zestien- tot zeven-
tienduizend bezoekers per middag
-werden geteld en dat meer dan 35"/o

van die klanten uit een wijde om-
geving kwamen, hetgeen Haarlems
betekenis als centrumgemeente illu-

streert. De economische betekenis

van 'het winkelen voor de betrokken
bedrijven blijkt wel uit het feit dat

ongeveer 85% der winkelbezoekers
meer dan twee keer per maand naar
de stad gaat om boodschappen te

doen.
Bijna de helft van al die winkel-

bezoeksters maakt daarbij gebruik
van het openbaar vervoer. Bus en
trein hebben samen 48% van allen

die met' een vervoersmiddel naar
"Haarlems centrum zijn gekomen. De
bus heeft alleen al 46%. De voet-

gangers, voor het overgrote deel af-

komstig uit het centrum zelf, zijn

hier buiten beschouwing gelaten

omdat ze voor dit aspect van de ver-

keers- en vervoersproblematiek niet

interessant zijn.

Bij de enquête werd ook samen-
hang tussen leeftijdsgroepen en keu-
ze van vervoersmiddel onder de loep

genomen. Daarbij kwam vast te

staan dat hoewel de jeugd natuurlijk

in meerderheid fietst en bromt, het

aandeel van 'het openbaar vervoer
met bijna dertig percent bij de jon-

geren stellig niet te verwaarlozen

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 4 december
Zandvoortm. - Geinoord
V.E.W. 3 - Zandvoortm. 2

V.V.S.V. 2 - Zandvoortm. 3

Adspiranten:
Schoten a - Zandvoortm. a
Schoten b - Zandvoortm. b
Zandvoortm. c - S.I.Z.O. b
Zandvoortm. e - Kenn.land c

Haarlem h - Zandvoortm. f

Zandvoortm. g - Kenn.land f

Zandvoortm. h - Bl.daal f

Pupillen:
Haarlem a - Zandvoortm. a
Zandv.m. d - Halfweg b Halfw.n.o,

Uitslagen zondag 5 december:
Aristos - Zandvoortm.
Zandvoortm. 2 - H.R.C. 2

Zandvoortm. 3 - E.D.O. 3

D.S.S. 2 - Zandvoortm. 4
Zandvoortm. 5 - Concordia 4

Zandvoortm. 6 - D.C.O. 5

T.Y.B.B. 8 - Zandvoortm. 7

Zandvoortm. 8 - H.P.C. 14

Zandvoortm. 11 - T.Z.B. 7

afg.

afg.
4-3

1-5
0-8
3-1

2-6
2-3
1-1

3-2

4-0

afg.

afg.
0-6

afg.

afg.
2-5

afg.

7-1

afg.

O.G. n.o.Zandv.m. 12 - O.G. 9

Junioren:
Zandvoortm. - Purmersteijn 1-2

Geel Wit a - Zandvoortm. b afg.

Haarlem c - Zandvoortm. c 3-3

H.F.C. e - Zandvoortm. d „4-2

Zandvoortm. e - D.S.S. c afg.

Programma zaterdag 11 december:
Zaterdag 11 december 1965:

H.C.S.C. - Zandvoortm. 14.30 u.

Adspiranten:
33. Zandv.m. a - H.F.C, a 15.15 u.

• 57. Zandv.m. b - T.Y.B.B. b 14 u.
1

70. Geel Wit b' - Zandv.m. c 15.15 u.

• 77. Zandv.m. d - T.Y.B.B. d 14 u.

85. Zandv.m. o - T.Y.B.B. f Hu.
99. T.H.B. b - Zandv.m. f 15.15 u.

'111. E.D.O. g - Zandv.m. g 15.15 u.

Pupillen:
152." Zandv.m. b - T.Y.B.B. b 15.15 u.

158. Zandv.m. d - T.Y.B.B. e 15.15 u.

161. Bloemend, e - Zandv.m. c 15 u.

! Programma zondag 12 december:
Zandvoortm. - T.Y.B.B. 14.30 u.

Alkm.Boys 2 - Zandv.m. 2 10 u.

! 6. D.C.O. 2 - Zandvoortm. 3 9.45 u.
1

42. T.Z.B. 2 - Zandvoortm. 5 12 u.
'

60. Zandvoortm. 6 - E.II.S. 6 9.45 u.

87. D.I.O. 5 - Zandvoortm. 7 9.45 u.

108. T.Z.B. 5 - Zandvoortm. 9 12 u.

112. Zandv. 10 - Vog.zang 5 12.30 u.

120. Schoten 9 - Zandv.m. 11 9.45 u.

123. Zandvoortm. 12 - D.C.O.8 9.45 u.

Junioren:
Volewijckers - Zandv.m. 12 u.

138. Zandv. b - Concordia b 12.30 u.

149. Halfweg a - Zandv.m. c 14.30 u.

185. Zandv.m. e - Hillegom c 12 u.

valt. Bij de groep tussen achttien en
zestig jaar loopt het percentage bus-
en treinklanten tot ruim 38% op.

terwijl fietsers en brommers 23%
der kopers vormen, iets meer nog
dan de automobilisten. Van de oude-
re winkelbezoekers komt zo goed als

de helft per bus naar het centrum.
Dat is een belangrijk gegeven omdat
deze zo sterk met de bus gebate be-
volkingsgroep in aantal, zowel ab-
soluut als relatief toeneemt.
Bijzonder belangwekkend is ook

de uitslag,van dat deel van het on-
derzoek dat op de motieven betrek-
king had. Tweederde van de winkel-
bezoel.ers heeft eenvoudig geen al-

ternatief voor de bus. Niet omdat ze
bijvoorbeeld geen fiets in de schuur
hebben staan, maar omdat die met
hot oog op de afstand niet als ver-
voermiddel in aanmerking komt. Bij

fietsers en brommers blijkt verder
het verkeer een belangrijk argument
ten gunste van de bus te zijn. Bij do
automobilisten neemt hot parkeer-
probleem de plaats van het weer in.

Uit de cijfers blijkt voorts dat een
vrij groot aantal mensen zich in het
huidige verkeer niet op z'n gemak
voelt en de bus dus uit veiligheids-
overweging prefereert.
Dat bij alle categorieën automobi-

listen niet uitgezonderd ook positie-

ve waardering voor de bus wordt
uitgesproken, stemt de N.Z.H, uiter-
aard tot voldoening.

Dat de bus belangrijker wordt
naarmate de kopers van verderweg
komen ligt voor de hand. De cijfers

zijn niettemin spectaculair. Uit
Haarlem-noord H (de wijken ten
noorden van de Zaanenlaan) komt
64%, uit Santpoort 60%, uit de IJ-
mond 65% van de clientèle der

Haarlemse winkeliers per bus. In
de bollenstreek, in Zandvoort en in
de Haarlemmermeer ligt het percen-
tage der busreizigers eveneens om
en bij de zestig percent. Alleen in

Acrdenhout wordt de bus door de
auto overtroefd, maar zelfs daar
haalt het openbaar vervoer nog 38%
een niet te veronachtzamen aandeel.

Onder het opschrift „De bus brengt
de klanten voor de deur" wordt de
invloed van de ligging der bushaltes
op hot winkel bezoek behandeld,
achtereenvolgens voor de interlokale
en voor de stadslijnen. Een halte in

de omgeving van een winkel levert
onveranderlijk een hoog percentage
op aan klanten afkomstig van de lij-

nen waaraan die halte is • gelegen.
Het belang van de noord-zuid-ver-
bindingen voor het Haarlemse za-
keleven komt, wegens hun over de
gehele lengterichting der binnenstad
verspreide stopplaatsen, duidelijk tot

uitdrukking.
De onderzoekers komen dan ook

tot de slotsom dat de bus verreweg
hot belangrijkste vervoermiddel
voor het winkelbezoek is, dat twee-
derde van het aantal kopers zelfs op
do bus is aangewezen en dat een
gunstige situering der bushaltes in

hot belang van het gehele zakenle-
ven in de binnenstad is. Voor alle

betrokkenen - winkeliers en consu-
menten - geldt dat zij in meer dan'
één opzicht aan de bus een bood-
schap hebben.

TONEELVERENIGING
„OP HOOP VAN ZEGEN"
De Zandvoortse toneelvereniging

„Op hoop van zegen" heeft in studie
genomen de thriller: „'s Avonds om
kwart over elf". De regie is in han-
den van de heer J. G. Bisenberger.
De uitvoeringen zullen worden ge-
geven begin januari a.s. in restau-
rant „Zomerlust".

HUMANISTISCH VERBOND
De gemeenschap Zandvoort van

het Humanistisch Verbond belegt
een openbare vergadering in het
Gemeenschapshuis te Zandvoort op
maandag 13 december. Mevrouw J.

van der Molen uit Heemstede zal

daar spreken over het onderwerp:
„Heeft het Humanisme een eigen
moraal?"

NED. KATH. VAKVERBOND
De traditionele Kerst-kienavond

om zeer mooie prijzen en gelegen-
heid tot dansen, zal dit jaar gehou-
den worden op zondag 19 december
a.s. om 20.15 uur in het Parochiehuis.
Tevens zal er op deze dag een

filmmiddag gehouden worden voor
de kinderen van onze leden. Aan-
vang 14 uur in het Parochiehuis.

KERST-CONCERT
HERVORMD KERKKOOR
Het Hervormd Kerkkoor is van

plan zijn langzamerhand traditioneel

geworden Kerst-optreden dit jaar
weer te vervolgen. Nadat het ver-
leden jaar noodgedwongen door de
restauratie van de Hervormde Kerk
geen concert heeft kunnen geven,
wordt dit verzuim dit jaar ten volle
ingehaald.
De dirigent van het koor, de heer

Herman Blekkenhorst, heeft name-
lijk enige zeer fraai getoonzette
werken uitgezocht, welke op zondag
19 december a.s. om 8 uur in de
kerk zullen worden uitgevoerd.

Hierbij zijn o.a. een volledige mis
in oude stijl van de blinde Franse
componist Jean Langlais en een Te
Deum Laudamus van de Engelse
componist Thalben Ball.

Solistische medewerking zullen
verlenen de heer Bernard Bartelink
orgel en de heer Hans v.d. Weijer,
fluit. Wij hopen dat hiermede de
voortzetting van de concerten van
het Hervormd Kerkkoor bevestigd
zal worden.

Een gezonde huid, een mooie huid!
De in rijke mate in PUROL aanwezige, stimulerende krachten maken en houden
de huid zachter, zuiverder en gezonder. Hierdoor worden huid-verarming

en huid-veroudering tegengegaan. PUROL: wereldvermaard, enig in zijn soort.

OPBRENGST COLLECTE
De stichting Christelijke blinden-

hulp „De Fakkels bijeen" hield in

de week van 22 - 27 november j.1.

de jaarlijkse collecte in Zandvoort.
Ondanks abnormaal slechte weers-
omstandigheden - gladde wegen,
sneeuw, regen en storm - bracht
deze inzameling een bedrag op van
ƒ 893.80. De plaatselijke commissie
brengt gaarne een woord van hulde

en dank aan allen, die aan dit

prachtige resultaat medewerkten,
inzonderheid de collectrices.

WINTER-SERD3-WANDELTOCH-
TEN „JAN PASSTOORS"

A.s. Zaterdag en zondag 11 en 12

december begint weer de jaarlijkse

winter-serie van de Haarlemse
wandelsportvereniging „Jan Pas-
stoors". De volgende data zijn: 8 en
9 januari 1966; 5 en 6 februari 1966;

5 en 6 maart 1966.

De start is vanuit gebouw „Domi"
aan het Zandvoorterpad te Overveen
zaterdag tussen 14 en 14.30 uur -

zondag tussen 11 en 12.30 uur.

Ook als men niet aan de gehele

serie kan deelnemen bestaat er ge-

legenheid tot het wandelen van een
aparte dagtocht, waarvoor dan een
speciale herinnering zal worden uit-

gegeven. Alle gewenste inlichtingen

kunt u verkrijgen bij het secretari-

aat: Gen. Spoorlaan 33, Aerdenhout.
Telefoon (02500) 41927.

BENOEMING KLEUTERLEIDSTER.
Tot waarnemend hoofdleidster

van de nieuwe openbare kleuter-

school aan de Noorderduinweg in

Zandvoort-noord is benoemd me-
juffrouw S. P. Beijer.

De winter door met AH's

niéuw! lage prijzen!
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Het bekende

KUNSTMAANDORKEST
voor het eerst op de plaat!

2 Prachtige 30 cm LP's met geliefde werken

van beroemde componisten, o.a. Bcethovcns

Eerste Symphonie, Schuberts Onvoltooide,

L'Arlcsicnnc Suites van Bizet en werken van

Strauss en Suppé. Feilloze opnametechniek.

^L&s:iW-"

2 LP '
S fIS mme

samen J Iwb"**»
Vcrgcl(ikbarewlnkclwaardeca.35.-. Bcstclnr.F-170. >

Vraag folder.in de AH-wtnkel. f

Albert Heijn
Maximum kwaliteit -k Minimum nriis! ^^

AGENDA JEUGDGEMEENTERAAD
De Zandvoortse jeugdgemeenteraad,
de zogenaamde „Jongerenraad" zal

op dinsdag 14 december des avonds
om 8 uur in openbare vergadering
bijeenkomen en enkele punten van
de agenda behandelen, die op dins-
dag 21 december door de Gemeente-
raad van Zandvoort zullen worden
besproken. Het college van B. en W.
zal onder leiding van burgemeester
Mr. H. M. van Fenema optreden als-

of het hier een normale raadsver-
gadering betreft.

Voor de goede orde delen B. en
W. nog mede, dat het denkbeeld dat
de politieke samenstelling van de
jongerenraad een getrouwe afspie-
geling zou moeten zijn van die van
de gemeenteraad, onder de gegeven
omstandigheden niet bleek te ver-
wezenlijken. Om deze reden zijn

reeds eerder de namen van de leden
van de jongerenraad vermeld zonder
aanduiding van een politieke rich-

ting. Het is derhalve de bedoeling,
dat het college van B. en W. in-

plaats van een aantal exponenten
van de politieke partijen, de jonge-
renraad als een onderling gescha-
keerde eenheid tegenover zich zal

vinden.
De agendapunten die zullen wor-

den behandeld betreffen Ingekomen
stukken; een voorstel tot aankoop
van grond aan de Kennemerweg;
vervanging van twee Augusta be-
drijfswagens ten behoeve van de
dienst van Publieke werken, waar-
voor een krediet van ƒ 11.414,

—

wordt gevraagd. Aan de nieuw te
bouwen noodkleuterschool in Zand-
voort-noord de naam „Hummeloord"
te geven; vaststelling van de ge-
meentelijke voorschotten voor de
woningwetbouw door de woning-
bouwvereniging „Eendracht maakt
macht". Aankoop van perceel Kost-
verlorenstraat 43; vaststelling van
de rekeningen over de dienst 1964;
vervanging van een motor met zij-

span, een solo-motor en een aan-
hangwagen ten behoeve van de
Gemeentepolitie, waarvoor een kre-
diet van f 7850,— wordt gevraagd
en beschikbaarstelling van een kre-
diet van ƒ 52.500,— voor verbetering
van de verkeerssituatie om en bij

het Raadhuisplein in verband met
de voltooide afbraak van het oude
postkantoor. Een rondvraag zal de
vergadering besluiten.

KERSTAVOND VROUWENGnJDE
Op woensdag 15 december a.s. zal

in hot Parochiehuis, Gr. Krocht 41,

een Kerstavond gehouden worden
van het Zandvoortse Vrouwengilde.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Annemieke, d. van J. E.
Jansen en P. SV. van der Tas.
Arend Jan, z. van A. Pool en J.

E. M. de Baar. Florus, z. van F.
Kerkman en A. van Hunen.
Hendrik, z. van J. J. Koning en
C. P. E. M. van Deursen.

Ondertrouwd:
A. Orlik en A. van Duivenboden.
A. Korving en A. J. Boeree.

Gehuwd:
A. Jacobs en W. S. Dijkstra.

Overleden: Willem Draijer, 75 jaar,

gehuwd met T. Verschoor.
Overleden buiten de gemeente:
Metje Hilgeman, 74 jaar, gehuwd
met G. Oskam.

EXPOSITIE EN FILM
BEVRIJDINGSFEESTEN 1965
Van gemeentewege is besloten,

dat de expositie en de film over de
bevrijdingsfeesten, die in 1965 in
Zandvoort werden georganiseerd, op
een nog nader te bepalen datum, in

de laatste week van dit jaar voor
het publiek zal worden gehouden
in het Gemeenschapshuis. De orga-
nisatie geschiedt door de Contact-
commissie „Culturele Belangen" in
nauwe samenwerking met de Foto-
kring „Zandvoort". Men besloot
hiertoe over te gaan, omdat door
velen uit de Zandvoortse burgerij
op het houden van een dergelijke
expositie-filmavond was aangedron-
gen.

VERANDERING SPREEKUUR
De burgemeester van Zandvoort,

Mr. H. M. van Fenema, zal zijn

eerstkomend wekelijks spreekuur
niet houden op woensdag 15, doch
op donderdag 16 december a.s. van
tien tot twaalf uur.

TWEE KERSTCONCERTEN
In de Hervormde kerk aan het

Kerkplein te Zandvoort zullen dit

jaar twee Kerstconcerten worden
gegeven. Op maandag 13 december
concerteert Zandvoorts Christelijk
Kinderkoor onder leiding van de
heer Chris Gastel. De „Brass-Band
onder leiding van Meindert Boekei
verleent aan dit concert medewer-
king.
Op zondag 19 december geeft het

Hervormde kerkkoor onder leiding

van de cantoor-organist der Her-
vormde kerk, de heer Herman Blek-
kenhorst een Kerst-uitvoering.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.

(Dokter van Es 2058, Flierlnga 2181,

Drenth 3355, Mol 5091, Robbers 2813,

Zwerver 2499).

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
van Lennepweg 57, telefoon 4294.

VERLOSKUNDIGE
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS
Zondag a.s.: J. Westerman, Harten-
lustlaan 7, Bloemendaal, telefoon
(02500) 51555.

APOTHEKEN
Van zaterdag 11 t.m. vrijdag 17

december na 6 uur 's avonds avond-
nacht- en zondagsdienst de Zand-
voortse apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.

Echter uitsluitend voor recepten-
spoedgevallen. De diensten wisselen
's zatordagsavonds om zes uur.
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KERKSTR.20 • TEL:3136

Bjj feest of party,

LEFFERTS dranken erbü!
Zeestraat 44 Telefoon 2254

Een NUTTIG en
DUURZAAM GESCHENK!

HANAU
hoogtezonnen

Gezondheid in Uw huis' !

Drogisterij-Parfumene

touwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Grote sortering Kerstkaarsen
en Kaarsfantasieën.

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatnee

Mevr. Hose
Tollensstraat 31
Telèf. 4823

Zandvoort

Kerst-
bomen
te koop

TEL 2953 - VONDELLAAN 18

en BREDERODESTRAAT 74

IEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAAR!
Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van

de beroemde ,^V"4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt
nóg meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit
(^&a£(£

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.

Koopt nu! Vóór op 1 januari a.s. de verhoogde omzetbelasting het aanschaffen van een auto aanzienlijk duurder maakt.

Visnetten
voor decoratie ï *^3%#

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 9 ZANDVOORT TELEFOON 34G9

Sportschool
Wim Buchel
Zaal: K.Doormanschool, Parallelweg

Privé: Lorentzstraat 240 - Tel. 3965

JUDO een gezonde sport

JUDO een echte sport voor jongens

JUDO als basis voor alle sporten
o a voetbal, handbal, hockey,
volleybal enz

JUDO voor ieder kind een noodzaak

JUDO geeft duif, zelfvei trouwen en
doorzettmgsveimogen

JUDO vooi jongens en meisjes,

reeds vanaf 6 jaai

Dames en herenclubs

JUDO ook voor kleuters vanaf 4 jr

met kleutergymnastiek.

JUDO alleen bij Wim Buchel, 4e
dan NJJB Uw boig vooi
erkend en bevoegd judo-
onderwijs en judo-graduaties

Aanmeldingen dagelijks.

Lesroosteis op aanvraag.

Bij fecstklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zaterdag 4 december:
Meisjes - IJmond 1 - Zandv.m. 1 8-7

IJmond 4 - Zandv m 2 4-6
Zandvm 3 - IJmond 5 4-1

Jongens: Zandvm - Blmkert 11-15

Programma zaterdag 11 december:
Meisjes adspiranten.
99 Zandvml-ADOl 16 u
105 Zandvm 2 - IE V 2 15 30u
108 Zandvm 3 - Odin 3 15 u

Programma zondag 12 december:
Heien- 122 F.Speed - ZM 1 19 30u
Dames jun • 115. IJm 3-Z M.2 11 30 u

K.J.C. ZANDVOORT
KJC Zpnd\ oort speelde woensdag
j 1 de tiende ronde voor het club-
kampioenschap De stand luidt.

1 J Boom 20 p , 2 W Molenaar 20

p , 3 G Pool 20 p ; 4 C Bluijs 20 p.

5 N ten Bioeke 19 p.

„ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB"
De stijjd om het clubkampioen-

schap blijft met nog vier te spelen
wedstujden spannend.
Alhoewel Glasbergen met een

flinke vooi sprong de leiding heeft,

blijven Gemtsma, Luykx. Linde-
man, Sloof en Vos nog serieuze

kanshebbeis
Op de zevende tot de tiende plaats

volgen nog Slijkeiman, Nielsen, Ho-
gen-Esch en van den Biom

I

DAMES, DOET NU UW VOORDEEL
MET ONZE AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

Slci&f6rii

HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

Vlees-reklame
500 GRAM VARKENS CARBONADE V.a. ƒ 2,75

750 GRAM RUNDERLAPPEN v.a ƒ 3,75

750 GRAM RIBLAPPEN ƒ 5,25

500 GRAM ROSBIEF v.a f 4,50

150 gram Ham / 0,98 150 gram gebr. Gehakt ƒ 0,68

150 gram Pekelvlees f 0,98 250 gram gek. Worst ƒ 0,95

150 gram Gel. Lever / 0,98 250 gram Leverworst f 0,95

Wy leveren TJ gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 2,95
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

Bij fecstklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Jong echtpaai zookt KAMERS m
keuken en douche in de gemeente
Zandvoort of Blocmendaal. Telef
op werkd overdag 2283, buiten
werkt 020 - 736711 of br no 10-12

bui eau van dit blad

TE KOOP- achterwand v bed m
nachtkastje Bruijnzeel hang-legkast
2 pits Butagas gasstel Telef. 3353

TE KOOP GEVR • WINKEL m dag-
verblijf of woning Br. no 11-12 bur
van dit blad

TE KOOP GEVR : klem KAMER-
VERHUURBEDRIJF Br. met om-
schr onder no 12-12 bur v.d blad

^

Zondag 12 december

3e Advent
Ik zal hen bijeenbrengen als

schapen in een kooi, als een
kudde in het midden der
weide Het zal er gonzen van
mensen Micha 2, vers 12

Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort

Bröncïiiletten
Hoestdrank in tabletvorm.95ct

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR 33

TELEF. 4755

Reparatie Inrichting

van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 TEL. 4166

BEHANGEN of STOFFEREN,
zeil leggen of tapijt keren!

J. van den Bos
woninginrichting

Bilderdykstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Wegens vakantie

gesloten
van 20 december - 4 januari.

„Het Babyhuis"
Grote Krocht 3

S' Va-j/am^

altijd het lekkerste kopje koffie

Er zijn veel soorten koffiemelk.

Maar . . . niet voor niets is

„Friesche Vlag" GOUDBAND de

meest gebruikte koffiemelk in Ne-

derland. Een klein scheutje in het

heerlijke kopje koffie, zoals u dat

zet, mevrouw, en proef maar: dat

is een zondags kopje koffie, waar-

mee u uw man en uw gasten écht

kunt verwennen!

14-karaats gouden Zwitserse horloges
vèr beneden de vergelijkbare winkelwaar-
de. Vraag spaarkaart aan uw koffiemelk-
leverancier.

FRIESCHE VLAG GOUDBAND
de meest gebruikte koffiemelk in Nederland
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Langs de vloedlijn

Hot 7ou oen wonder zijn als

ik een stoen liet vallen en hij

omhoog steeg.
Maar is het geen. wonder dat
i i] naar beneden valt?

Alficd Polgai (1873-1955)

Spontane huldiging Zandvoorts gemeentesecretaris

In de met prachtige
bloemstukken versierde
raadzaal heeft het gemeen-
tebestuur van Zandvoort
tijdens een bijzondere zit-

ting van de Zandvoortse
Gemeenteraad, donderdag-
middag 9 december de ge-
meentesecretaris de heer
W. M. B. Bosman gehul-
digd in verband met het
feit, dat hij als secretaris

gedurende een kwarteeuw
in dienst der gemeente
Zandvoort was.

Behalve het voltallige

college van B en W. en de
voltallige gemeenteraad
waren onder de talrijke

genodigden onder meer
aanwezig de oud-burge-
moester van Zandvoort de
heer H. van Alphen, di-

verse gemeentesecretaris-
sen uit de omliggende ge-
meenten, pastoor A. H
Cleophas en oud-pastoor P.

van Diepen, de gemeente-
arts dokter C F. M Rob-
bers, alle hoofden van tak-
ken van dienst en de oud-
directeur van de Dienst
van Publieke werken, de
heer M. Deutekom.
Nadat de jubilaris met

echtgenote en familie de
raadzaal was binnen-
geleid, richtte burgemeester Mr. H
M. van Fenema het woord tot de
jubilerende secretaris Een bijzonder
woord van wolkom, richtte de bur-
gemeester tot zijn ambtsvoorganger,
de heer H van Alphen, die steeds

bij bijzondere gebeurtenissen blijk

geeft zijn gemeente niet te kunnen
vergeten Zich daarna richtend tot

de heer Bosman noemde Mr. van
Fenema het een zelden voorkomend
feit, dat drie jubilea in vijf jaren
worden gevierd. Dit is met de Zand-
voortse gemeentesecretaris het ge-
valrldie_op ï juli -1960 zijn' zilveren

dicnstjubaleum vierde als gemeen-
tesecretaris, op 17 september zijn

veertig jang jubileum in overheids-
dienst, waarvoor hij Koninklijk werd
onderscheidon, en thans zijn zilveren

jubileum als gemeentesecretaris van
Zandvoort, Spreker noemde in dit

verband de jubilaris geen zwerver
op de paden van het leven, want
reeds als 16 jarige trad hij in ge-
meentedienst Herhaaldebjk kwam
de hoer Bosman daarbij in aanra-
king met artikel 118 van de gemeen-
tewet, dat de taak van de secretaris

omschrijft en waarin het woord „be-
hulpzaam zijn" domineert. Dit „be-

hulpzaam zijn" maakte Zandvoorts
huidige gemeentesecretaris steeds

waar in de praktijk van zijn ambts-
uitoefening Voor iedereen, van
hoog tot laag, was hij altijd toegan-

kelijk en hij stond steeds als een
leeuw op de bres voor de beharti-

ging van aller belangen. Van de
neven-functies, die de heer Bosman
vervult noemde Mr. van Fenema on-

der andere secretaris van het

Strandsohap Zandvoort, secretaris-

van het „Touring-wedstrijdfonds",
secretaris van hot Rooms Katholie-

ke kerkbestuui, voorzitter van de
woningbouwvereniging „Eendracht

Kiest zee
met A«Z«

Geeft

Algemeen Zandvoorts Belang

vier jaar Uw vertrouwen!

„WURF-PRAET"

WTJLUJM v.d. WUKFF:
Wat praete betreft was er ook
bij de jeugdraed niks gien

nieuws onder de zon.

Zandvoorts burgemeester feliciteert de
handigt iiem het geschenk van

maakt macht", voorzitter van de
stichting „Huize Sterre der Zee",

bestuurslid van de stichting „Cultu-
rele kring 't Helm" en lid van Pro-
vinciale Staten van Noordholland.
Vervolgens memoreerde spreker dat

de jubilaris met zijn. grote gaven van
goest en verstand veel scheppend
werk verrichtte. Vele uitvoerige en
belangrijke rapporten verschenen
van zijn hand in de loopAder jaren,

waarvan de burgemeester noemde
het rapport over het herstel van
Zandvoort, over de financiële toe-

stand der-gemeente, over de her-
bouw van Zandvoort, over de perio-

de mei '40 - mei '45, over het ver-

zorgingspeil der gemeente, de uit-

voering van het wedeiopbouwplan,
de verfraaiing van het dorpsschoon

en zijn gedenkschrift „Zandvoort
1945-1965", Van deze rapporten die

van grote kundigheid getuigden,

werd en wordt nog steeds een dank-
baar gebruik gemaakt. De houding

van de heer Bosman il* de bezet-

tingstijd noemde Mr. van Fenema
boven alle lof en wat de persoonlij-

ke verhouding betreft betoonde de

heer Bosman zich steeds een enorme
steun en een wijze vriend De steun

van de echtgenote van de jubilaris

die steeds voor haar man een open

oor en een warm hart had, noemde
spreker daarbij voorbeeldig, waar-

voor hij mevrouw Bosman alle hul-

de bracht. Na te hebben gememo-
reerd, dat deze secretaris zeer veel

voor zijn gemeente betekent en de

hoop te hebbon uitgesproken, dat

deze nog vele jaren in Zandvoort

zou werkzaam blijven, schonk spre-

ker de heer Bosman als geschenk

van het gemeentebestuur een paar

gouden manchetknopen

In zijn dankwoord gewaagde de

heer Bosman ervan, met dankbaar-

heid terug te zien op de achter hem
liggende periode. Dat ook de oud-

burgemeester, de heer H. van Alp-

hen bij deze iherdenkmg aanwezig

was, vervulde hem met veel vreug-

de, evenals het feit, dat dit herdacht

werd in de kring van het gemeen-
tebestuur en de ambtenaren Een
groot voorrecht achtte de secretaris

het, dat burgemeester Mr van Fe-

nema hem nog had kunnen toespre-

ken, vóór deze zijn ambts-periode

beëindigen gaat. De 18 jarige samen-
werking met deze burgemeester

noemde de jubilaris ,goed en eerlijk'

en diens grote zin voor humor had
spreker altijd zeer gewaardeerd.

Wat oud-burgemeester van Alphen
betreft, ook op deze kon hrj altijd

rekenen, de laatste jaren van diens

ambtsperiode dukwnls onder zeer

moeilijke omstandigheden.

„Fefsoonüjk", aldus de heer Bos-

man, heeft de bestuurlijke kant van
mijn ambt mij altijd méér aange-

trokken dan de administratieve.

Hulde bracht spreker daarna aan

de waarnemend-secretaris, de heer

H. J. Zonneveld, die voor hem altijd

een grote steun en bekwaam advi-

seur was. In hom dankte spreker

alle ambtenaren ter secretarie. Na
te hebben verklaard, dat vertrou-

wen, modewerking en waardering
van de raadsleden zijn taak licht

maalde, herdacht hij enkele overle-

den raadsleden, onder andere de
heren C. Slegers, A. J. van der Moo-
len en G. Tates. Wat het „Thuis-

front" betreft, noemde spreker zijn

echtgenote een grote steun en goede
raadgeefster. „Nog zes jaar heb ik

voor de lboeg" eindigde spreker. „Ik

hoop, dat God mij de kracht geeft

in deze periode voor Zandvoort nog
veel te kunnen doen, in nauwe sa-

menwerking met hen, die bij het be-
sturen van onze gemeente betrok-
ken zijn."

jubilerende secretaris en over-
liet gemeentebestuur.

Hoewel zich nog verscheidene
sprekers hadden gemeld, deelde bur-
gemeester Mr. H. M. van Fenema
mede, dat hiervan moest worden af-

gezien, wegens tijdsgebrek, omdat
om half vier de officiële receptie

zou aanvangen, waarna spreker
deze bijzondere raadsvergadering
voor gesloten verklaarde.

Een enorm drukke en langdurige'
receptie volgde daarna, waarbij ve-
len uit Zandvoort en omgeving de
jubilerende secretaris kwamen ge-
luk wensen.en v waarbij hem een_
overvloed aan geschenken en bloje-Sf

men werd overhandigd

De grote belangstelling, die voor

dit gebeuren bestond bewees wel

overduidelijk, hoe Zandvoorts-ge-

meentesecretaris, door zijn grote

beminnelijkheid, hoge taak-opvat-

ting en strikte rechtvaardigheid in

zeer brede kring wordt geëerd en

geliefd. K.

HOTSL BOWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand decem-
ber zaterdag- en zondagavond

8 uur:

Het gevierde orkest

The Bouncers
o l.v. Koos van der Heeft

*
In ons internationale cabaret-

en variété-programma

diverse top-artisten
o.a.

Gally-Gally
EL'ypüsche goochelaar

*
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma

V /

Hout- en boardhandel
„CENTRUM" - Jb. Slagveld

Koninginneweg 26 - Tel. 2897
Winkel: Brederodestraat 1,

Tel 2693

„SWAN" PATENT
HUISHOUDTRAPPEN

(metaal, 3, 4, 5 en 6 treden).

Drogisterij-Parfumerie

Beau Monde
geeft gratis

een druipkaars
Zie de advertentie
elders in dit blad 1

Zondag 19 december

4e Advent
Want elke schoen die dreu-
nend stampt en elke mantel
in bloed gewenteld, zal ver-

brand worden. Want een Kind
is ons geboren, een Zoon is

ons gegeven en de heer-
schappij rust op Zijn schou-
ders, en men noemt Hem
Wonderbare Raadsman, sterke

God, Eeuwige Vader, Vrede-
vorst. Groot zal de heer-

schappij zijn en eindeloos de
vrede.

Jesaja 9, vers 4-6

Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort J

Kerstaanbieding!
Brai nu een modieus vest of

jumprr, U kunt uit een grote

«sortering wol uw keuze ma-
ken, reeds vanaf 95 et. per bol

in vele kleuien

Als extra kerstreclame bij

aankoop van 500 gram wol,

Jumper of Vost 1 paar nylons
CADEAU!

De Wolbaai
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansent
Gedurende de maand december

Vrijdag-, zaterdag- en
zondagavond

Het populaire dans- en
showquintet

The Whiskers
<GER DIJKSHOORN)

heren haar-

vërzorger

iAH44tykxrk/

Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

ZATERDAGAVOND

DANSEN
99DE SCHELP

Zandvoort

99

Dranken bestellen? OAAQ
Brokmeier bellen) L\J\jL

Vraagt naar onze
bijzondere aanbiedingen

voor de komende feestdagen!

Auto huren

f 5f
- per dag

Model '64, '65 en 1966

KILOMETERPRIJS 6 CENT
Bestel tijdig!

Onze wagens z^n
AU Risk verzekerd.

DE SCHELP
TEL. 4781

Vooc een

modecn kapsel

DAMESKAPSALON

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Het aardgas komt!
Ga over op aardgas-centrale verwarming

Trei nu roods Uw vooibereidingen en vraag inlichtingen
over de aardgasmogelijkheden bij

TECHNISCH WERK"»
Thorbeckestraat 19 Telef. 3270

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 Zandvoort

Serie

1965

48 cm beeld ƒ 728,— 59 cm. beeld f 898,-r.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 189,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
• *• * Ziet de etalage'.

Grote keuze praktische en nuttige KERSTGESCHENKEN.
KERSTBOOMVERLICHTING. Ziet de etalage'.

Badhotd Zandvoort - Tel 02507-4941

Kerstdiner 25 en 26 december §J

Muzikale omlijsting SATURNE TRIO, met zang van
ILONKA, radio en televisiester.

Reserveer tydig Uw Oudejaarsavond souper.

VxdUs&ck, JJkdia -T&cww&h,
Thorbeckestraat 5

(/$,$£ de> a.<s. üev&tdaatfr:
KERSTKRANSEN
CHYPOLATE PUDDINGEN met marasquin saus
ZALM-SCHOTEL - HORS D'OEUVRR
RUSSISCHE EIEREN - HUZAREN SALADE

Bestellingen uitsluitend per telefoon No. 3390
tot donderdag 23 december 1965.

w^smummmmsmmemê
Een KERSTDINER, mei als dessert een

Sierkasi's roomijstaart
K|j ƒ 3,— voor 4 personen ƒ 5,15 voor 10 personen

f> f 4,— voor 6 personen ƒ 9,— voor 16 personen

j^ f 4,70 voor 8 personen

fat
Ijy Bestel tijdig bij: -~-_

Pi „DE SIERKAN", KERKPLEIN 1, ZANDVOORT, TELEF. 2317

V kunt toch ook rekenen en
Vergcli'' r !

\

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits gebracht cn gehaald by

CIIE1M. WASSEMJ cn

KEYSER
't \

KEKKSTHAAT 2« - TEL» 2653

Ook voor stoppapc

Krachtiger

en

zuiniger

ARAL TANKSTATION
vóór Bouvvcs-Palace.



Ka Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij: @tUike£ Café-Restaurant
RAADHUISPLEIN I.

TELEFOON 2820
Geopend 10-6
Zondag 10-8
's Maandags gesloten.

Een echte gezinsauto

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een pnjs,

die ver beneden deze klasse ligt.

UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.

Wanneer U nu koopt bespaart U zich vele honderden guldens, in

verband met de verhoogde omzet belasting, die 1 januari a.s. van

kracht wordt.

Garage Jac. Versteege & Zonen
Showroom, reparatie en benzineverkoop thans uitsluitend

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

Dank zij_ onze technische kennis en vakkundige service afdeling

rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedi-jjfszeker.

*
In Kerstgeschenken vindt U bij ons en in onze zaak Haltestr. 18,

een enorme sortering AUTO- ACCESSOIRES, o.a. gevaren-drie-
hoeken, pechlampen, luchthoorns, bandenspanningmeters, sleep-
kabels, spaegels, mistlampen, wasborstels, auto-radio's, helder-
zichtschermen, goedzicht-doeken, poetsmiddelen, anti-corosiemid-

delen, o.a. tectyl, ruitontdooier, en anti-vries.

Practische Kerstgeschenken
koopt U in de

AUTOSHOP
van Autoverhuur en
Sheil Quick Service «Zandvoort»

RUITENWISSERS / 2,20

FLASHLIGHT, incl. batt f 4,92

STUURWIEL HOEZEN ƒ 7,50

AUTO RADIO'S, vanaf ƒ169—
AUTO ANTENNES vanaf ƒ 13,50

GEVAREN DRIEHOEK ƒ 8,50

NYLON SLEEPKABELS . ƒ 10,90 en ƒ 11,50

AUTO VERBANDTROMMELS" ..... f 15,—

HELLA OBSTACLE LAMP f 33,—

COCOSMATTEN voor elke auto, vanaf f 25,

—

AUTO PLAIDS vanaf f 17,50

Dr. SCHAEPMANSTRAAT No. 1 Gratis Shell speldjes,

(hoek Brederodestraat) - TEL. 4580

Als Kerstgeschenk

een BAROMETER
EEN BRIL voor Vader of Moeder (vele jaren kijkgenot)

Als aanvullend geschenk een leuk BRILETUI.

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5

Erkend fondsleveianeier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

DAMES, LET OP ONZE WEEKEND-REKLAMES

Slei&rsrii

HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

Vlees-reklame
750 GRAM DOORREGEN OSSELAPPEN ƒ 3,75

750 GRAM RIBLAPPEN ƒ 5,25
500 GRAM SCHOUDERCARBONADE ƒ2,75
500 GRAM LENDE v.a. ƒ 4,50

500 GRAM RIBCARBONADE ƒ3,25
500 GRAM HAASCARBONADE ƒ 3,50

SOEPPAKKET ƒ 1,35

150 gram Ham ƒ0,98
150 gram Pekelvlees ƒ 0,98
150 gram Gel. Lever ƒ0,98
150 gram gebr. Gehakt ƒ0,68
250 gram gek. Worst ƒ0,95

250 gram Leverworst ƒ0,95
150 gram Pork ƒ0,60
100 gram Casselcr Rib ƒ 0,90

100 gram Gebr. Rosbief ƒ1,10
100 gr. Gebr. fricandeau ƒ1,10

Wij leveren TJ gaarne alle IGLO

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 3,20
Vere'.er: Groenten - Bami - Nassl - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippoulet enz.

Voor de feestdagen grote sortering vleeswaren
in blik o.a. 1 blikje Unox Weense worstjes 98 et.

Het kan niet wor-
den ontkend dat
de opening van
Albert Hey'n's Su-
permarkt aan de
Grote Krocht, die
deze week plaats
had en waarover

U elders in dit blad méér leest, bq
een gedeelte van de Zandvoortse
neringdoenden met gemengde ge-
voelens, — zo niet met onrust — is

ontvangen. Een alleszins verklaar-
baar verschijnsel, omdat men door
de opening van dit grootbedrqf zich

in zün bestaan als kleinere winke-
lier bedreigd gevoelt.

Het ligt mot in mijn bedoeling

j
deze gevoelens van onbehagelijkhcid
te trachten weg te nemen, want dat
zou me tóch niet lukken, maar ik

zou -er allereerst op willen wijzen,

dat doze ontwikkeling bij de Zand-
voortse winkelstand, gezien in het
licht van de gestadige en grote uit-

breiding van onze gemeente niet

viel tegen te houden en daarvan
een logisch gevolg is. Wordt niet in

de thans in aanbouw zijnde uit-

breiding met het Boulevard-centrum
aan de kop van de Zeestraat een
tweede grootwinkelbedrijf gepland,
terwijl we er reeds twee hadden.
In de Kerkstraat Dirk van den
Broek en op de Grote Krocht de
Coöperatie?, Om van de kleine

zelfbedienan'gszaiken nog maar niet

te spreken.
Een logisch gevolg van de ont-

wikkeling van Zandvoort is deze
nieuwe, fraaie Supermart, doch of in

wezen het bestaan van verschillende

kleinere bedrijven hierdoor bedreigd
' wordt, meen ik te moeten betwij-
felen. Want wat zien we in de grote
steden nadat dergelijke bedrijven
zich daar gevestigd hadden? Zijn
daardoor kleinere bedrijven ver-
dwenen? Integendeel, zij hebben
zich alle weten te handhaven en er
waren er zelfs bii, die er aanzienlijk
beter van werden, want als het
regent bij de grote, druppelt het bij

de kleine.
En verandert er met de opening

van deze Supermart zoveel? Het
was nu eenmaal te verwachten dat
dit zou gebeuren, want Albert Heijn
had in vroeger jaren 2 zaken. Eén
op de Gr. Krocht en een in de Kerk-
straat. De laatste was reeds een
zelfbedierungsbedrijf en twee kleine
bedrijven in een betrekkelijk kleine
gemeente als de onze bleek een op
op do duur moeilijk te handhaven

toestand. Daarom werden twee za-
ken tot één grote samengevoegd,
aangepast aan de eisen van de tijd,

doch waarin de meeste artikelen óók
reeds in de eerder genoemde twee
winkels werden verkocht. Met de
opening van dit enorme grootbedrij f

werden daaraan wel weer nieuwe
artikelen toegevoegd, doch zal het

met de door deze toevoeging zich

bedreigd gevoelende winkeliers niet

net zo gaan als met degenen, die

eertiids ditzelfde dachten, waarbij ik

denk aan de kruideniers, de bakkers
en vele anderen. Zij hebben zich

toon óók weten te handhaven?
Wanneer straks het nieuwtje van

deze Supermart eraf is zal de con-
currentie, die velen nu in dit groot-

bedrijf zien, vermoedelijk wel mee-
vallen. Wèl zullen de kleinere be-

dreven met de aanwezigheid ervan
ernstig rekening dienen te houden.
In vergaderingen van Handelsver-
eniging en Hanze werd daarop reeds

bü herhaling en met klem gewezen.
In het zich specialiseren ligt de
grote kracht van het kleinbedrijf.

Tegenover de aantrekkelijkheid voor
het publiek om zich in een dergelijk

grootbedrijf als Zandvoort nu kreeg
zelf te kunnen bedienen — en die

aantrekkelijkheid is zeer groot —
zal de taak van de kleinere winke-
lier in de eerste plaats zijn de con-
sument te brengen tot de overtui-

ging, dat een gespecialiseerd klein-

bedrijf óók zijn aantrekkelijkheid
heeft, omdat men daar artikelen

verkrijgen kan, die het grootbedrijf
— ondanks de veelheid van artike-

len — niet bieden kan, waarbij de
prijsbepaling eveneens een zeer be-
langrijke rol speelt.

Er is nóg een belangrijke factor.

De aanwezigheid van aantrekkelijke
grootbedrijven in een kleinere ge-

meente zal de trek naar de grote
steden in de nabijheid aanzienlijk

doen dalen en daarvan zal óók de
kleinere winkelier meeprofiteren.

Het is om dit alles dat ik meen,
dat er voor een zich werkelijk be-
dreigd gevoelen door het kleinbedrijf

'weinig of geen reden aanwezig is,

omdat de voordelen mijns inziens

met de nadelen in evenwicht zullen
geraken. Ik meen, dat met de ope-
ning van Albert Heijn's Supermart
van een historisch moment gespro-
ken kan worden, het is een evolutie

van het zakenleven, die even in-

grijpend is als indertijd het geval
was, toen Zandvoort zich van on-
aanzienlijke vissersplaats in zeer

De Kerstman komt!
Zaterdag 1 8 december

om 2 uur arriveert hij

aan de Toi,

waarna hij, voorafgegaan door het

Zandvoortse tamboerkorps, een

RONDGANG maakt door het dorp.

De route is als volgt:

Haarlemmerstraat, Hogeweg, Oran-

jestraat, Haltestraat, Kostverloren-

ctraat, Koninginneweg, Gr. Krocht,

waar hij om pl.m. half drie zal wor-
den ontvangen door de

rma Schuilenburg
Grote Krocht 5

waar hij deze middag èn woensdag en donderdag verblijven zal.

Bij zijn aankomst zal hij tot de Zandvoortse kinderen een toe-

spraak houden en versnaperingen strooien,

waarna ieder kind onder geleide

een surprise ontvangt

OOK BIJ ONS ZELFBEDIENING

9/t Tuinbouwhuis11

Herenweg 149, hk. Zandvoortselawn
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500

HEEMSTEDE
81714

De winter heeft zich aangemeld!
VERZORG UW TUIN VOOr. DE KOMENDE WINTERPERIODE!

Wij leveren uit voorraad: COMPOST
Turfmolm - Gedroogde stalmest - Alle tuingereedschappen.

GROTE COLLECTIE KERST CADEAUX!
o.a. bollenglazen en vazen.

AMARYLLIS in fraaie luxe GESCHENKVERPAKKING.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-

hoging thuisbezorgd! WU geven ook Cantantaegelal

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

V-

Mededeling
In verband met de a.s.

feestdagen zal ons Kerstnum-
mer uitkomen op donderdag
23, inplaats van op vrijdag 24
december en ons Oudejaars-
nummer op donderdag 30, in-

plaats van op vrijdag 31 dec.

Kopy voor deze twee eerst-

volgende nummers moet
uiterlijk dinsdagavond in ons
bezit zijn. Advertenties uiter-

lijk woensdagmorgen vóór
12 uur. Redaktie

korte tijd ontwikkelde tot wel-
varende badplaats, een ontwikkeling
die zich in de loop der jaren steeds
voortzette en vooral in de laatste

jaren in zeer snel tempo. Aan die
ontwikkeling zal men zich moeten
gaan aanpassen, evenals indertijd de
onaanzienlijke water en vuurwin-
keltjes dat óók deden. Albert Heijn
doet mee aan deze aanpassing met
de opening van deze prachtige
Supermart. Het kleinbedrijf zal in

deze aanpassing moeten gaan vol-
gen, omdat het mijn vaste overtui-

ging is, dat naast het grootbedrijf

het kleinbedrijf tóch niet kan wor-
den gemist. Daarvan zijn vele spre-

kende voorbeelden uit de grote ste-

den, ja ook uit de kleinere gemeen-
ten.

Ik vermoed zo, dat dit alles in

grote trekken ook de zienswijze zal

zijn van Zandvoorts burgemeester,
wanneer deze dinsdagavond a s. deze
belangrijke aanwinst in de ontwik-
keling van Zandvoort gaat openen.
Elders in dit blad zult U dat kun-
nen lezen, wanneer ik U verslag
over deze opening uitbreng, die op
het moment dat ik dit schrijf, nog
in 't duister gehuld is.

Ik zit tenslotte nog slechts met
één vraag, n.1. waarom Alber Heijn
deze Supermarkt „Supermart"
noemt met een hardnekkigheid, die

deze grote zakenlieden eigen is.

Persoonlijk vind ik het een héél

naar woord, waarvan men mij heeft
ingefluisterd, dat het Zaans is.

Wellicht dat ook de openings-
ceremonie a.s. dinsdag daarover
meer licht zal verschaffen. K.

TONEELVERENIGING
„WIM HILDERING"
Wegens ziekte was het onmogelijk

het geplande stuk op 18 december
ten tonele te brengen.
Hiervoor in de plaats zijn wij zo

gelukkig geweest de Toneelvereni-
ging Alberdingk Thijm uit Haarlem
bereid te vinden een gastvoorstel-

ling te geven van het bekende blij-

spel „Ninotchka" door Melohior
Lengyel. Eveneens op- zaterdag 18

december in Zomerlust. Bal na met
muziek van Ed Willians.

Kaartverkoop a ƒ 2,00 bij:

Bruijnzeel, Haltestraat 6,

Kerkman, Vondellaan 53,

Aren», Zuiderstraat 16

OPENSTELLING POSTKANTOOR
Op vrijdag 24 december en vrijdag

31 december a.s. zullen de loketten

voor het geldverkeer in het post-

kantoor te*Zandvoort worden open-
gesteld als op maandag t.m. donder-
dag: dus tot 15.00 uur. Het zegello-

ket, alsmede het loket voor Spaar-
bankaangelegenheden, is normaal
tot 19.00 uur opengesteld.

WEDSTRIJDPROGRAMMA
K.NJM.V. 1966

,

De Koninklijke Nederlandse Mo-
torrijdersvereniging (K.N.M.V.) heeft

het wedstrijdprogramma voor 1966

vastgesteld. Wat het circuit van
Zandvoort betreft, luidt dit als volgt:

2 en 16 april en 7 mei trainings-

dagen, 22 mei wegraces voor stan-

daardmotoren, 17 juli nationale weg-
races, 31 juli nationale wegraces,

20 augustus Internationale zesuren-
race voor standaardmotoren, 10 en
11 september Sterrendag, 25 septem-
ber wegraces voor standaardmotoren



Koop uw Kerstgeschenken bij Bakels
Telefoon IS 13 - 1874 - 90 jaar kwaliteit en service - 1964 - Kerkstraat 29-31

Alles op gebied van FOTO en CINE - Kodak - Agfa - Eumig - Voigtlander etc.
Lederwaren - Portefeuilles - Portemonnaies - Aktetassen - Koffers - Sleuteletui's

Herenmodes - Pullovers - Vesten - El Mior en Kerko overhemden - Pyama's - Badartikelen

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40V« red.

Bij contract belangr. kort

Tandarts Heideman

Afwezig

van 22 dec. t.m. 5 jan.

(FÏXtffffSi

HUUR DE ND3UWSTE
Opel Kadett '66

de nieuwste V.W. '66,

Natuurlijk bij:

Autoverhuur D. F. Pieters

Tel. 4200 en 3652

WOONHUIS met schuur
en tuin, gelegen nabij het

duinterrein Zandvoort-Zd.
te koop aangeboden.
Prima staat van onderhoud
Binnenkort ontruimd Ie

aanv. Koopprijs ƒ 49.500,—

.

Inl.: Mak. S. Attema & Zn.

Hogeweg 64-66 - Tel. 2715

Speldjes, speldjes, speldjes

Fraaie speldjes te koop van
diverse herkomst, voor uw
kinderea en kleinkinderen,

ten bate van het jubileum-
fonds van „Voor Anker".
Verkoop elke vrijdagmid-

dag van half vier tot half

vijf in „Zomerlust", (ing.

Gasthuisplein).

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

Zo spoedig mogelijk gevr.:

GEM. "WOONRUIMTE (2 k.

en. 'keuken) of zomerhuisje

voor permanent. Br. no.

14-12 bureau van dit blad.

Wij SIOFFEREN uw meu-
belen vakkundig, geen fa-

briekswerk.
Woninginrichting HEE-
M E IJ ER, Van Ostade-
straat 7, telef. 3116, Am-
sterdam, tel. (020) 82242.

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

mijn leeg te aanvaarden,
(evt, gedeelte). Mak.kant.
„SLEUTELHOF", Zandv.
weg 67, AerdJi. Tel. 02500

43647 of 84048.

VOOR UW
2de PROGRAMMA
Geheel verzorgd.

Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307

Burg. Beeckmanstraat 36.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Dratjerstr. 12, TeL 3751

G2VRAAGD: FLAT aan
zee, maand augustus. Br.

m. prijsopg. onder no. 9-12

bureau van dit blad.

ANTH. BAKELS N.V.
Kerkstraat 29-31, tel. 2513

VRAAGT VERKOOPSTER
en/of leerling verkoopster

GARAGE
TE HUUR GEVRAAGD
Brieven onder no. 6-10

bureau van dit blad.

TE KOOP: PAPEGAAI,
pracht jonge vogel ƒ30,—

,

met nieuwe kooi ƒ75,-. Kan
ook opgestuurd worden.
Br. no. 6-12 bur. v.d. blad
of tel. 070 - 836080.

Voor Uw metsel- en tim-
merwerk, reparaties aan
uw dak, schoorsteen, riole-

ring etc. VrijbL prijsopg.

P. Keur, Kerkpad 3.

Een groot schandaal in
Zandvoort.

Als u uw vrouw nog lan-
ger laat wassen met zo'n

oude versleten wasmachi-
ne. Terwijl er haast in
ieder huis zo'n mooie soli-

de Velo-combi staat te

pronken reeds v.a. ƒ 498,

—

Vraagt eens vrijblijvend

een demonstratie bij u
thuis. Betaling in overleg.
Hoge inrudlwaarde voor
uw oude wasmachine.

V EL O
Zeestraat 37 - Zandvoort

Telefoon 4590

Grote Markt hoek Jans-
straat, Haarlem, Tel. 10117

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Sportschool
Wim Buchel
Zaal: K.Doormanschool, Parallelweg

Privé: Lorentzstraat 240 - Tel. 3965

JUDO een gezonde sport.

JUDO een echte sport voor jongens.

JUDO als basis voor alle sporten

o.a. voetbal, handbal, hockey,
volleybal enz.

JUDO voor ieder kind een noodzaak.

JUDO geeft durf, zelfvertrouwen en
doorzettingsvermogen.

JUDO voor jongens en meisjes,

reeds vanaf 6 jaar.

Dames en herenclubs.

JUDO ook voor kleuters vanaf 4 jr.

met kleutergymnastiek.

JUDO alleen bij Wim Buchel, 4e

dan N.J.J.B. Uw borg voor
- erkend en bevoegd judo-

onderwijs en judo-igraduaties.

Aanmeldingen dagelijks.

Lesroosters op aanvraag.

Bjj feestklanken: .

LEFFERTS DRANKEN
Zeestraat 44 Telefoon 2254

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
•rvaren reparatrfce.

Mevr. Hose
Toüensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4813

Kerst-
bomen
te koop

A. PAAP1

TEL. 2953 - VONDELLAAN 18

en BREDERODESTRAAT 74

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3S94

Voor alle

verzekeringen

altijd het lekkerste kopje koffie

Er zijn veel soorten koffiemelk.

Maar . . . niet voor niets is

„Friesche Vlag" GOUDBAND de

meest gebruikte koffiemelk in Ne-

derland. Een klein scheutje in het

heerlijke kopje koffie, zoals u dat

zet, mevrouw, en proef maar: dat

is een zondags kopje koffie, waar-

mee u uw man en uw gasten echt

kunt verwennen!

Wé&S

ttiba&KZïVéÓ

14-karaats gouden Zwitserse horloges
vèr beneden de vergelijkbare winkelwaar-
de. Vraag spaarkaart aan uw koffiemelk-

leverancier.

FRIESCHE VLAG GOUDBAND
de meest gebruikte koffiemelk in Nederland

Jong echtpaar zoekt KA-
MERS m. keuken en dou-
che, in de gemeente Zand-
voort of Bloemendaal.
Telef. op werkd. overdag
2383, buiten werkt. 020 -

736711 of br. no. 10-12 bur.

van dit blad.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 qt. Kranten en

druk 5 ctTapyt en gewatt.

delten 8 et. Bédveren 25 et

Metalen: rood koper 200 eb
geel koper 133 cl'., lood 62

et., zink 55 et Alles p. kg.

POTGIETEBSTBAAT 32

TEL. 4376

U belt vrij komen I

Adverteert in dit blad

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt gewatt. deken, geysers,

baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wy rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald I

TELEF. 5054 of 2845 SCHELPENBLEIN 18

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zijn ALL RISK verzekerd!

Dr. Sehaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Kerst-en Nieuwjaarskaarten
Ziet onze prachtige collectie

0& Crêpe-papier, fantasie Kerstkaarsen,

KERSTLOPERS - KERSTLAKENS
en KERSTSERVETTEN.

KERSTKLOKKEN en vele andere
artikelen voor de Kerstboom en
vanzelfsprekend mooie en blijvende
KERSTGESCHENKEN.
waaronder SUCCES AGENDA'S.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Dinsdags gesloten.

Voor Uw drukwerk;

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

De Kerstbomen
ZIJN ER WEER!

In alle maten en allo prijzen!
?i''-,

U kunt ze weer uitzoeken

bij het beleende adres:

A. v. Steijnen
Grote Krocht 29a - Tel. 2770

Ook Uw beste adres voor prima groente en fruit

-BH

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

Xn'r^XItdTa'n Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150



Enorme Welkom-Voordelen
in de nieuwe Albert Heijn SuperMart Zandvoort, Grote Krocht 9

Welkom-Geschenk
Vrijdag 17 en zaterdag 18 december ont-

vangt u bij besteding van tenminste f 10.-

aan gemengde boodschappen een groot

Krentenbrood

VERS VLEES GROENTEN EN FRUIT

extra blank -AA
en mager 5v\) gramVarkensfilet

VSSvSlllCirï inerwtensoep 500 gram 59VP

Verse Worst a_.sw.-i i?s

Fyffes Bananen

Champignons^

kilo

.200 gram 78
l
vol sap

Sinaasappelen; i2 l.49

Bij aankoop

van een overhemd

(tricot nylon of,

Bel-O-fast-wit)

vanaf

f9.75 een

STROPDAS
van 1«"5

GRATIS
(of f 1,95 reductie op een andere stropdas)

Slagroompunten 4 , 98

VIGGSSdldUü ^M8M nu üü

MacQueenThee_^59

Goudse Kaas

Schouderham

59

jong— .3UU gram ?C\

Keukendoek
zware kwaliteit badstof In donkere klcurstellingcn.

53 x 50 cm .Nul"

Hele Braadkip

Ital. Vermouth

extra kwaliteit—± 1 kil»

LÏTERAcs

Csvelllroodofwit 4SP-

1?

49

2

t

95

Sfl

TOILETTAS
met ritssluiting (30 cm)

en drie binnenvakken.

Keuze uit vele fleurige

dessins. 1BO
HairSPrfty-reuzesouItbus l«or.O^-2?

5

AANBIEDINGEN CELDEN T/M ZATERDAG EN WEL UITSLUITEND IN DE NIEUWE

Albert Heijn Sttperflfortr
ZANDVOORT
GROTE KROCHT 9

Let maandag op onze folder met weer nieuwe Welkom-Voordelen!
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Langs de vloedfijn

Ik kan mij de mens voorstel-

len die aan God gaat geloven
na een doorgesneden kool
nauwkeurig te hebben beke-
ken.

Eric van der Steen (geb.1907).

JJ
PP

Heer, bij U schuil ik. Psalm 7,

itósn»;

lillÉ!

4 1

1

lp

f»

IIP

ÉR
'Al 'lil Htf

.j „ToeniMaria. «nJozef in de stal de
bui afwachtten" las ik ergens en ik
dacht: wat 'bedoelt deze kerstver-
teller toch eigenlijk met „de bui"?
'Achteraf begreep ik: dat zullen dan
wel.de minder- prettige omstandig-
heden rondom de „blijde gebeurte-
nis" zijn geweest. Want — net zo-
min als haar grote-zoon-op-het-
kruis kreeg deze moeder er iets

„tegen", iets om de pijn wat minder
te maken en niemand, behalve Jozef
dan, was in de buurt om haar te

helpen. Als ze om zich heenkeken,
die twee arme drommels, was er

niets van al de dingen, die wij

moderne mensen vandaag om ons
heen hebben. En wat in zulke om-
standigheden een eerste vereiste is:

zindelijkheid, hygiëne, nu, daar zul-

len we onze fijne (feestneuzen maar
niet te diep insteken.

Of het een grot is geweest of een
schuur bij de karavansera, dat doet

niet terzake, het woordje „krib" is

in elk geval een ander woordje voor
voederbak en zo'n ding vind je

alleen in een stal. Niet bepaald de
meest geschikte gelegenheid voor
een vrouw om moeder te- worden.
Wie in zogenaamde gezegende om-
standigheden verkeert voelt zich

daar niet zo geweldig gezegend en je

moet wel een vroom zieltje zijn als

je niet gaat vloeken.

Nu die stal"en die krib hebben
ook inderdaad iets te maken met
vloeken. We zeggen wel eens: „ik

geloof dat er een vloek op de men-
sen ligt!" En zo was dat met Maria,
de moedermaagd. De hemel noemt
haar: gezegende onder de vrouwen
(Lukas 1), maar Paulus zegt ergens

dat Christus een vloek geworden is

voor ons!

En die Christus is in haar. Daar-
om moet ze dat 'kind in een vieze

stal, tussen de beesten ter wereld

brengen en "daarna ,A*gt'. ze "haar
mopie baby in een lelijk. geval, dat
wij' niet' kerstmis gauw even een
opknapbeurtje geven, omdat we er
zo graag een idylle van maken, maar
het is van kruishout getimmerd en
dat is — ook al weer volgens Pau-
lus: vloekhout!
Dat wil dus zeggen: Maria en

Jozef redden het iiier niet als ze
„even schuilen voor de bui". Die
komt hier juist in deze afschuwe-
lijke schuilplaats over hen. Een
modern auteur heeft in een inter-
view beweerd: „dat God bestaat is

zonder twijfel", maar (voegde hij er

haastig aan toe): „dat is verschrik-
kelijk genoeg" en toen vloekte hij . .

.

Dan is de bui dus niet: „wat er-
bij komt, de omstandigheden", maar
Hjj, die in de kerstnacht zelf tot ons
komt: God. Dan is God een „bui die

nooit overdrijft, maar die door al

onze bunkers heenslaat, een gericht
dat over alle mensen vaart, Jozef
en Maria en alle mensen.

„Het is verschrikkelijk dat God
bestaat". Het wordt pas goed ver-
schrikkelijk als de Heilige God Zich
met ons mensen inlaat. Je kunt er
nooit tegen schuilen.
Totdat je ineens de vier woordjes

hierboven: Bü U schuil ik. (Ik las ze
eens boven een smartelijk ziekbed)
voor je ziet oprijzen als de enige
toevlucht voor alle vervloekten, vol-
komen bom-vrij. Ja, daar wordt op

kerstfeest-Ere z« God ovèi gezon-
gen! Deze Psalm 7 gooit ons hoog
boven al onze moderne angsten uit:

Bij V schuil ik.

Dat betekent dus voor ieder

christen: Juist bij Hem voor wie we
met de eerste mensen (ik vreesde
daarom verstopte ik mij — aldus
vader Adam) zouden willen schui-

len, juist bij Hem moeten we onze
schuilplaats zoeken. Het klinkt erg
onwezenlijk — maar zo is het: bij

Hem, tegen Hem. Zoals een bang
kind bij Moeder, die „lang niet ge-
makkelijk is", als de bui losbarst.

Dat is het geheim van wat er in

de kerstnacht gebeurde, toen uit de
„gezegende" omstandigheden van
„een onzer" Iemand werd geboren,

die Zich voor ons liet vervloeken!

Op dit gezellige familiefeest, mid-
den tussen wat we dan maar even
ouderwets „zegeningen" , noemen,
valt het woordje vervloekt beslist

uit de toon. We kunnen dat niet

hebben. We kunnen het alleen heb-
ben als we even denken aan de
smerige satanische beestenboel om
ons heen. Niet alleen in deze wereld
van Vietnam enzovoorts, maar een
beetje dichterbij in ons eigen
„rechtvaardige roine" zieltje, straks
,,zaliger"(?).

Bij U schuil ik, Jezus van Beth-
lehem!

P. J. O. de Bruijne, Pastor.

Zaterdag 25 december

Kerstfeest
De Here Uw God- is in Uw
midden. Een held, die verlost.

Hij zal Zich over U met
vreugde verblijden.

Zefanja 3, vers 17.

Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort

J

Kerstconcert Herv. Kerkkoor

.WURF-PRAET"

WUIAUM v.d. WURFF:
Waerom noeme ze de nuwe

kleuterschool niet

„'t Wurreme-nest".

Nadat het vorig jaar de reeks van
jaarlijkse kerstconcerten op de zon-
dag vóór Kerstmis, moest worden
onderbroken, omdat door de res-
tauratie geen gebruik kon worden
gemaakt van het kerkgebouw, werd
dit jaar j.I. zondagavond deze tra-

ditie van het Zandvoorts Hervormd
Kerkkoor voortgezet met een uit-

voering onder leiding van de direc-
teur, de heer Herman Blekkenhorst,
in de Hervormde Kerk te Zandvoort.

De hoofdschotel van het rijk ge-
varieerde programma was de nu
bijna volledig gezongen „Mass ' in

ancient style" van Jean Langlais,

waaruit we deze avond het Kyrie,
Gloria, Sanctus, Benedictus en Ag-
nus Dei hoorden, nadat we tijdens

concerten in vorige jaren enkele
van deze delen reeds eerder hadden
gehoord. Het leek ons geen gelukkige
keuze van Herman Blekkenhorst,
deze Mis te laten afwisselen door
andere nummers. Een minder ver-
brokkelde uitvoering hadden wij
zeker geprefereerd voor een betere
beoordeling van het geheel. Het koor
bereikte bijzonder mooie resultaten
in het Sanctus. In de overige delen
ontkwam men niet aan een matheid
van toon, terwijl ook de zuiverheid
af en toe te wensen overliet. Die-
zelfde matheid was er oorzaak van
dat het Te Deum van G. Thalben
Ball de straling van toon miste, die
het kenmerk is van deze briljante
compositie. Op devote en ingetogen
wijze zong het koor voorts drie ko-
ralen uit het Weihnachtsoratorium
van Joh. Seb. Bach en drie Neder-

landse kerstliederen, waarvan voor-
al „In 't stalleken van Bethlehem"
een bijzonder mooie verklanking
kreeg. De organist Bernard Barte-
link toonde zich zowel in de bege-
leiding van het koor als van de
fluit-solist een bekwaam organist.

Met orgelwerken van Loeillet, Pa-
chelbel en Claude d' Aquin, waarin
hij zich als solist liet horen, werd
deze indruk nog eens extra ver-
sterkt.

Het hoogtepunt van de avond
werd bereikt met het verrassende
optreden van de fluitist Hans van
de Weyer.
Reedg in de Sonate in A van G.

P. Handel voor fluit en orgel wist
hij zeer te boeien, waarna hij zich

als solo-fluitist liet horen in twee
landelijke . Miniaturen van B. v.d.

Sigtenhorst Meyer en „Syrinx" van
Cl. Debussy. Vooral in de twee 1ste

composities wist Hans van de We-
yer een bewonderenswaardig effect

te bereiken en riep hij in de klare
fluittoon gedachten op aan lande-
lijke serene rust. Ook In het Andan-
te voor fluit en orgel van W. A.
Mozart toonde de solist een grote
vaardigheid in de techniek, terwijl

hij zijn instrument in volle omvang
beheerst en er een prachtige, volle

ronde toon aan weet te ontlokken.

Zo werd deze avond al met al -

ondanks de gemengde indrukken -

een mooie inleiding op het komende
Kerstgebeuren, v/aarvoor Herman
Blekkenhorst een woord van dank
zeker niet mag worden onthouden.

K.

HOTEL BOUWFS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

ƒ

V-

Gedurende de Kerstdagen
8 uur

uitgebreid internationaal
Artiesten-programma

o.a.:

Duo Kristall

Marisa Ortega

Lily and Leo Kok
Met medewerking van het

Italiaanse kwartet

Salernf

*
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma
Wijzigingen voorbehouden.

heren haar-

verzorger

TfiHWiMjvk
Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

Mededeling
In verband met de feestdagen
zal ons Oudejaarsnummer uit-

komen op donderdag 30, in-

plaats van op vrijdag 31 dec.

Kopij voor dit nummer moet
uiterlijk dinsdagavond in ons
bezit zijn. Advertenties uiter-

lijk woensdagmorgen vóór 12

uur. Wilt V ons hiervoor ook
tijdig Uw Nieuwjaarswens
opgeven? Redaktle.

V..

Het aardgas komt!
Ga over op aardgas-centrale verwarming

99

Tref nu reeds Uw voorbereidingen en vraag inlichtingen
over de aardgasmogelijkheden bij

TECHNISCH WERK"
Thorbeckestraat 19 - Telef. 3270

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld / 728,—. 59 cm. beeld f 898,-^-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ 53,5*.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze In Draagbare

Radiotoestellen

/ 189,— ^"^& f 99,—

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

Grote keuze " praktische en nuttige KERSTGESCHENKEN.
KERSTBOOMVERLICHTING. Ziet de etalage!

U kunt toch ook rekenen en

vergelijken !

20% KORTING
op alle

stoomgoederen

mits rebraebt en gehaald bij

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2G53

Ook voor stoppage

Dranken bestellen? OfjflO
Brokmeier bellen! L\)\JL

Vraagt naar onze
bijzondere aanbiedingen

voor de komende feestdagen!

Wegens enorm
succes . . .

zetten wij onze actie:

een gratis druipkaars

voort. Zie onze etalage!

Drogisterij-Parfumerie

Beau Monde
Kerkstraat 36 - Zandvoort

Niet langer uitstellen!

Eerst een

Sferkan's
roomijstaart

bestellen
KERKPLEIN 1 TEL. 2317

ZATERDAGAVOND

DANSEN
99DE SCHELP»

Zandvoort

VUURWERK

!

(Goedgekeurd). Geen verkoop

aan personen onder de 18 jr.

JUPITER
Haltestraat C - Telef.' 2838

Auto huren

öf
- per dag

Model '64, '65 en 1966

KILOMETERPRLTS 6 CENT
Bestel tijdig!

Onze wagens zUn
All Risk verzekerd.

DE SCHELP
TEL. 4781

Hout- en boardhandel
„CENTRUM" - Jb. Slagveld

Koninginneweg 26 - Tel. 2897
Winkel: Brederodestraat 1,

Tel. 2963

„SWAN" PATENT
HUISHOUDTRAPPEN

(metaal, 3, 4, 5 en 6 treden).

II

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand december

Vrijdag-, zaterdag- en
zondagavond

Het populaire dans- en
showquintet

The Whiskers
(GER DIJKSHOORN)



ALBERTHEIJN'S GROTE KERSTRECLAME (geldig t/m vrijdag 31 december)

Doperwten-Fijn 1/1 wik 1.09

Doperwten-Zeer fijn . . .1/1 blik 1.45

Worteltjes-Extra fijn . . .1/2 blik 69
Hele Champignons La Maison Vs blikje 89
Calif. Slierasperges FairPiay grootwik 2.95

Gesneden Asperges met punten Mik^r* 79
Hors d'Oeuvre Salad Heinz blik 1.25 - 75
Cakemeel pak 500 gram . {52

BïgarreaUX geconfijte kersen . . doosje 79
Oranjesnippers 100 gram 30
Hele Sukade ..... zakje 140 gram 70
Gesneden Bakgemner . pot 240 gram 80

KalkOen-OIlderbOllt Gewicht van 1000-1500 gram per 500 gram l.
98

KalkOeil-bOVenbOUt Gewicht van 13001800 gram per 500 gram 3.
25

Vlezigste deel van de kalkoen - slechts 10% been vraag gratis receptenboekje

—: WAT KALKOEN EXTRA LEKKER MAAKT!
Cranberries, Veenbessen, grote doos 450 gram 1.75

Appelmoes van goudreinetten, .... 1/1 blik 1.05

Tutti Frutti extra kwaliteit, .... 250 gram 95

Preisselbeeren, Hero per flacon 2.10

Puree de Marrons .per blik - 1.35

Franse kastanjepurée, ongesuikerd-

Preisselbeeren, Lighthouse, per blik 2.35

Zweedse Preisselbeeren, gegeleerd op siroop

Can. Zalm halfrode Cohoe, Clover Leaf blik 1.89

Rose Zalm Fancy Pink ... % blik>3< 1.29

Crabmeat "Chatka" . . . blik 220 gram 3.49
Gaffelbiter in sherry/tomatensaus . 1.15 - 85
AH-Mayonaise . . . pot 1.25 tube 51
Mayonaise Duyvis . . . 3tubesj^s-1.75
(kerry/tomaten/mosterd)

Hele Augurkjes zoetzuur. . . 1/3 pot 1.05

Zilveruitjes zoetzuur .... 1/3 pot 69
Zalmsalade ..... bakje ISO gram 1.10

Kipsalade bakje ISO gram 1.10

Sandwich Spread Heinz . ... pot 1.10

Verkade Toost ovaal en vierkant . pakje 40

malse Braadkip per 500 gram 1. Kippepoulet.v
,

!;
,

ril42

Cola-drink literfles

Up-drink literfles

Zure Haring gemarineerd potje 5-7 filets

Zeeuwse Mosselen . . in plastic bakje

Rolmops potje 4 stuks

Croquetten diepvries .... 3 stuks

Bitterballen diepvries .... 9 stuks

DOOSAANBIEDING

Pale Sherry
medium-dry

|A fles Q(|_
Rode Port Fidaigo ..... ^ 3.98

(hele doos 12 flessen fJXM~f 45.-

Cavelli VermOUth import . . literfles 2.98

Zoete Spaanse 2.25

MoSCatel Selecto de Valencia .... 1.98

Liebfraumilch '64 zachte Rijnwijn . . 1.98

Beaujolais Supérieur 2.95

Rioja '63 Spaanse tafelwijn, rood of wit . . 1.69

WIJN-VOORDEEL: Bij aankoop van 12 flessen

tegelijk van dezelfde soort de 12e GRATIS!

Bordeaux PalaisGallien, rood of wit . . 1.98

Valpolicella rode Ital. tafelwijn 1.6 ltr. 2.98

Druivensap ongezoet >25- 1.09

Appelsap uit verse appelen ...... 59
Prima Advokaat roodmerk . 0.6 ltr. 3.35

Jaffa Gold . . . . fies 0.75 ltr. jjxt 1.75
zuivere vruchten lim. siroop-sinaasappel -

55 Feestpudding . . . pak voor 1 itr.^r

55 Nibb-it Cocktail, 6 smaken . . grote zakl,

89 TUC pakje

89 Choc. Kerstkransjes ongevuld . 100 gr.

98 Koekkransjes . . . pak ±240 gram

59 Amandelkransjes . . pak ± 185 gram

59 Kerst-Boterstaaf roomboter 1,

en amandelen, bigarreaux en oranjesnippers

GROTE AANBIEDING

Vruchten op sap

Aardbeien d/4 m$

AnanaS (8 halve schijven)

Rode Bessen (1/4 bük)

Perziken schijfjes, Queen (1/4 blik).

Fruitcocktail u/4 biik)

60 a70 partjes in een blikMandarijntjes

Californische Halve Perziken

Amandelen gepeld ïoo gram 95
Walnoten in dop, Diamond . . 250 gram 98
Hazelnoten in dop .... 250 gram 98
Elitehaver . . . .

*
zakje 60

Zoute Cashewnootjes . . . zakje 75
Zoute Gemengde Noten. . . zakje 75

n<* AVONDVERKOOP:
Alle Albert Heijn winkels zijn t/m
donderdag 23 december 's avonds
geopend. Vrijdag 24 dec. geopend tot

's avonds 18.00 uurl

Paté ÏOOgram 49
Gelardeerde Lever . . . . 100 gram 75.

Magere Schouderham . . 100 gram 59
Casseler-rib ïoogram 89
Gesneden Rosbief . . . . ïoo gram 1.15
Knakworstjes .... blik 10 stuks 98

Schelvislever m^ 78

All-Bier nes 300 cc 25
Pils of Oud Bruin

Mosel Perlé &, l.
95

demi-sec, toch fris

AB-Gakemix . . r0yaai Pak 68
even mixen klaar!

BlankeTonijn 1 95
StarKi'st

.

Geld.Achterhamioogram 89
de fijnste die u op tafel kunt brengen!

Boerenkaas ... 500 gram2.
S0

Belegen. Ideaal voor blokjes

AH-Koffiemelk literfles 1.39

Koelhuisboter pakje 1-09

IJspoeder vanille . zak 400 gr. (1^ ltr. ys) 1.65

Pastei-bakjes. ... .doosje 4 stuks 80
MacQueen Theezakjes . . . 20 stuks 85
Perla Americana Koffie blik 250 gram 1*87
in melitta-maling (poederfijn) of normale maling

AlbertHeijn
Maximum kwaliteit * Minimum prüs ^^

f-



en extra in elke

Albert Heijn SuperMan
t/m vrijdag 24 december

Varkens-Rollade
VAN DE SCHOUDER

prima kwaliteit

TAN DE LENDE
mager, blank vlees

3« -368500
GRAM

Magere

Runder-Braad-rollade& 3.
58

Runder-Lende-rollade omm 3.
88

415Varkensfilet
extra.blank. . '500 gram

'

Ossestaart voor een -| 58
delicieuze soep 500 gram X. •

Varkcns-Frikandeau ^25
' blank en mals 500 gram 4 •

Contrefilet
mals en sappig 500 gram

Riblappen
extra fijn 500 gram ,

Schenkel
met been 500 gram

415

3?

29
.
5

Vers vlees alleen in de AH-SuperMarts en enkele AH-Zelf-
j bedieningszaken. Aanbiedingen gelden t\m vrijdag 24 december

Spaanse

Sinaasappelen

Moes-goudreinetten Q0
in draagtas . . . ±3 kilo Uö
Hand-goudreinetten co
extra groot . . . ± 1 kilo 09
Cox's Orange ,.

Q
.

fijne handappel . . ±.1 kilo 1»

Jaffa Grapefruits QQ
netje 4 voor 9ö
Mandarijnen

fiQ
heerlijk van smaak 500gram D9

Witte Druiven 0Q
Almeria . . . .1500 gram 9O
Tomaten 7Q
import-kwaliteit . 500 gram f O
Champignons nn
gegarandeerd vers 200 gram OO
Kastanjes qq
voordelig ... 500 gram 90
J. A. Dadels 4. 19
de bekende doos 250 gram li

Bovenstaande fruitaanbiedingen gelden t\m vrijdag 24 december
alleen in de AH~SuperMarts en enkele AH-Zélfbedieningszaken

Jus d'Orange^ 1

Perziken^* 1W
1.RedDart 1/1blikje

VrftDSAlaQC -100 grnn^ • 9

Runderlever^ 59

Albert Heijn SwperMart-

De Albert Heijn SuperMart inuw omgeving yindt U vxi

Zandvoort, GroteKrocht 9

Gr. Krocht 18 Taxi Tel. 2600 Dag en nacht

een OLMA-horloge
uw beste vriend

OLMA horloges zijn kwalitelts-

produkten der Zwitserse

horïoge-indiistrie.

OLMA geeft U een grote keuze
"'"In modellen.

OLMA horloges koopt U in

blJ-de-tijdïZlJnde zaken.

OLMA
Een Olma horloge is een fantastisch Kerst geschenk!

Alleenverkoop voor Zandvoort: Kostverlorenstraat 68

, , . | 1±~ ^mr . Telefoon 2071

HOflO^CI* €• Wddllin^ Uw uurwerkspeciaalzaak!

Grote collectie klokken, wekkers, horlogebanden enz.

MONTUREN SIERLIJK en ELEGANT

/) G Slinger
OPTIEK '

STKflLHRREN
H00RT0ESTELL.

GROTE KROCHT 20" • TEL:4395 - ZRNDV00RT

Service adres van Geervliet N.V.

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.

Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et, p: m.m.
pSgiriR 2 22 et. p. m.m.
pagina 1 42 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract b'elangr. kort.

Th. H. v.d. Meulen
TANDARTS

Afwezig
tot 4 januari a.s.

D.W.deBijll-Nachenius
OOGARTS

24 en 31 december

geen spreekuur

AMANDA BALKE
Schoonheidsspecialiste

Voetkundige
1 Pedicure - Manicure

Massage

v. Galenstr. 16 - Tel. 5073

Ook bij U thuis

te ontbieden.

Telefonische afspraken
. vóór kwart voor negen

's morgens.

Een groot schandaal in

Zandvoort.
Als u uw vrouw nog lan-

ger laat wassen met zo'n

oude versleten wasmachi-
ne. Terwijl er haast in

ieder huis zo'n mooie soli-

de Velo-combi staat te

pronken reeds v.a. ƒ 498,—
Vraagt eens vrijblijvend

een demonstratie bij u
thuis. Betaling iu overleg.

Hoge inrudlwaarde voor
uw oude wasmachine.

n
Zeestraat 37 - Zandvoort

Telefoon 4590

Grote Markt hoek Jans-
straat, Haarlem, Tel. 10117

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 226S

T.V. VERHUUR
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307

Burg. Beedkmanstraat 36.

Speldjes, speldjes, speldjes

Fraaie speldjes te koop van
diverse herkomst, voor uw
kinderen en 'kleinkinderen,

ten bate van het jubileum-
fonds van „Voor Anker".
Verkoop elke vrijdagmid-
dag van half vier tot half

vijf in „Zomerlust", (ing.

Gasthuisplein).

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

Geef Uw KINDEREN een

nuttig

Kerst-
geschenk
Laat ze veilig fietsen!

Geef iets voor de fiets
o.a. rijwielverlichting, leren hand-
schoenen of wanten, rolschaatsen,
autopeds, driewielers, sleden enz. enz.

KIJK EERST EENS BIJ

Versteege
Haltestraat 18 - Telefoon 4499

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-
schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden.

Wy rijden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaald!

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENHLEIN 18

Kosterstraat 5 - Telef. 3713

Voor de komende Kerstdagen verzorgen wij :

HORS D'OEUVRE'S SPECIAAL
CRABSALADE'S
ZALMSALADE'S
GARNALEN MAYONAISE'S
RUSSISCHE EIEREN
HUZARENSALADE'S
KERSTPUDDINGEN
IJSTAARTEN
PASTEITJES
CROQUETTEN - BITTERBALLEN

Ons restaurant is 2de KERSTDAG GEOPEND.
Vraagt naar onze speciale KERSTMENU'S.

Te koop. gevraagd in Zandvoort

herenhuis
gesch. v. pension of bestaand pension.

Brieven onder no. 18-8 bureau van dit blad.

Kerst-en Nieuwjaarskaarten
Ziql onze prachtige collectie

y^fAK Crêpe-papier, fantasie Kerstkaarsen,^ A KERSTLOPERS - KERSTLAKENS
en KERSTSERVETTEN.

KERSTKLOKKEN en vele andere
artikelen voor de Kerstboom en
vanzelfsprekend mooie en blijvende
KERSTGESCHENKEN.
waaronder SUCCES AGENDA'S.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Dinsdags gesloten.

Ook voor Uw Delicatesse naar .

„SPAR" TOLWEG (RUIME PARKEERGELEGENHEID)

Een kleine greep uit onze enorme sortering:

RAVIOLI 1/1 bl. 2,75

MACEDOINE DE LEGUMES . . 1/1 bl. 1,98

CHAMPIGNONS v.a. p.bl. 0,80

ASPERGES .• v.a. p.bl. 1,20

OLIJVEN v.a. p.bl. 1,35

TRUFFELS p.bl. 6,50

HAMBURGER-RELISH p.pot 2,55

BARBECUE-RELISH p.pot 2,55

CHILI SAUCE p.fl. 2,60

IDEAAL SAUCE p.fl. 1,75

SEAFOOD DRESSING pil. 2,35

WORCHESTER SAUCE p.fl. 1,40

FRENCH CAPERS p.fl. 1,65

SPAGHETTI SAUCE, div. soorten p.potje 1,05

PASTEI VULLING p.bl. 2,95

LUXE POT GEMBER v.a. 3,95

GEM. NOTEN p.zak 0,98

SARDINES Ph. & Can.



üKUNT HET ZO LEKKERNIETBEDENKEN
OF DE GRUTTERHEEFT 'T

Elk 3e pakfe De Gruyter

PUDDING
55 DE LUXE ...

aiöWte^
Elk blik Kamtehatka

CRABMEAT

f i8Mf '*W&k

m
van 3,95

•kalkoen?
per 500 gram

%
BRAADKIP

per 500 gram

IGRATISI NU

w
:'£lk Jmo pakje De Gruyter

of elk 2e doosje zakjes thee

2S« GOEDKOPER
. Elke grote zak of 2 kleine zakjes De Gruyter

ZOUTE PINDA'S
cc,voor slechts mp>

i

Elke doos De Gruyter

CHOC. PASTILLES
van 2,50 voor slechts M>2

zak De Gruyter

CHOCKRANSJES
89.«voor slechts 'CC.

Elke Ze fles De Gruyter

> 50« GOEDKOPER
(Risettl en fiese'tti vitgezondert)

2 flessen De Gruyter

RISETTIofROSETTI
voor slechts p>2

Elke fles De Gruyter

ADVOCAAT
3sNU>365
Elke fles De Gruyter

VRUCHTEN
LIMONADESIROOF

&» 25 «GOEDKOPER

ff ^ wet rljkskeurmerk

1'bllk

PERZIKEN
460 gram

voor slechts fe> Oft c,

Blik 'originele

HAWAIIAN ANANAS
(10 hele schijven)

voor slechts ^> 139

üterbllk

PERZIKEN
(In schijven)

voor slechts £>|49

BIJ een flacon fiantffotfon, een ta&f«

AJOUR TQILETZEEP*
van 70 cent ^> GRATIS

y^ &
Elk 2e blikje De Gruyter

BORRELWORSTjES.COCKTAItWORStjÊS
Of PIKANTE WORSTjES

fc> 20*. GOEDKOPER

150 gram magere

GELDERSE HAM*
(export kwaliteit) pK^ AA '

voor slechts W* 70 et

100 gram Fijne

CERVELAATWORSf
^69«.

• 2Ö0 gram originele

BELGISCHE PATÉ
ta dé meeste v/Mth w" #0 et»

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Runderlappen
750 gr. voor f 3,98
VOOK DB BOTERHAM:

100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .... 95 et.

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst / 0,98

200 gr. Haagse leverworst / 0,75

250 gi. Gelderse gekookte worst 95 et.

Ook Uw adres voor een extra fijne Kerstrollade

ER ZIJN NOG

Kerstbomen
Ook los denne- en sparregroen.
Leuk opgemaakte KERSTSTUKJES
Kerstrozen - Kerstoyclames.

Katjes en bloeiende hyacinthen.

Bloemenhuls A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze U In vele variëteiten I

Vele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUIDS- en

Het speciaal-
GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

<0& Voor een smaakvol en geurig

^0 Kerstgeschenk
naar

HALTESTBAAT 14 TELEFOON 2462

De merken: Yardloy, Tabac, Bourjois,
4711, Old. Spice, Boldoot, Maja etc.

spreken voor zichzelf.

Zij brengen voor elk wat wils, zoals par-
fum, lotion, zeep, lipstick, nagellak, poeder

' en crème, voor moeder en dochter.

Aftér en pre shave, haarlotion, brillantine,
scheerapparaten enz. voor vader en zoon of
wie U verder wilt verrassen. Doe nu Uw keus.

Ziet de etalage's.

Student geeft bijles
in Nederlands en Engels.

Brieven onder nr. 30-9 bureau van dit blad.

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens zQn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.
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Zandvoorts Raad bijeen
Installatie nieuw raadslid

De gemeenteraad van Zandvoort
kwam dinsdagavond j.1. in openbare
vergadering bqeen. De voorzitter,

burgemeester Mr. H. M. v. Fenema,
deelde mede, dat de heer J. Koning
bericht van verhindering had ge-
zonden, waarna deze aan de orde
stelde, de installatie en beëdiging
van het nieuwe raadslid, de heer
Ir. F. M. M. Dukkers als opvolger
van de onlangs overleden nestor van
de raad, de heer C. Slegers.
Na de officiële beëdiging en in-

stallatie sprak de voorzitter het
nieuwe raadslid toe en verklaarde
namens raad en college verheugd
te zijn, dat een betreurde lege zetel

thans weer werd bezet. Spreker
achtte het gewenst, dat in deze voor-
Zandvoort zo belangrijke tijd de
raad zo kort mogeljjk onvolledig is.

Spreker wenste de heer Dukkers
succes in deze functie en sprak het
grootste vertrouwen uit voor de uit-

oefening daarvan, mede gelet op
diens studie en maatschappelijke
positie.

De heer Dukkers verklaarde, na
dank te 'hebben gebracht voor de
tot hem gerichte woorden, reeds
lang de raadszittingen op de pu-
blieke tribune te hebben gevolgd.
Maar toch nam spreker met enige
schroom een plaats in op de zetel,

waarvan zovele jaren verstandige
en wijze woorden hadden geklonken.
De heer Dukkers hoopte tenslotte

op een prettige samenwerking met
de raadsleden.
De .heer L. J. Breure heette hier-

na ~de heer Dukkers namens de
raadsleden hartelijk welkom, waar-
bij het diens vaste overtuiging was,
dat deze, gelet op de vervulling van

* zijn bestuursfunctie bij de Z.E.B,
ook deze functie voortreffelijk zou
vervullen.

Afwerking agenda.
Bijna anderhalf uur had de raad

hierna nodig voor afwerking van de
19 punten tellende agenda, waarbij
het gesprokene voor het merendeel
neerkwam als antwoord op ter ver-
duidelijking gestelde vragen, zodat
in wezen vrijwel alle punten tot

hamerpunten waren terug te leiden.

Met algemene stemmen werd de
heer F. M. M. Dukkers als opvolger
van wijlen de iheer C. Slegers be-
noemd in de commissies van bij-

stand voor algemene zaken, publ.
werken en in de commissie voor ge-
organiseerd overleg.
De raad ging akkoord met de aan-

koop van een strook grond voor het
aanleggen van een voetpad en een
opstelstroofc voor auto's langs de
Kennemerweg en stelde daarvoor
een krediet van ƒ 650,- beschikbaar.
Nadat enige tijd was gedebatteerd

over de vervanging van enkele be-
drijfsauto's bij de dienst van publ.

werken, besloot de raad het advies
van het college op te volgen en over

., . te^aaaJot..het.,.in het-voorstel ge--
•**:nQem'dé merk van deze wagens,

waarvoor een krediet van ƒ 11.414,-

werd gevoteerd.

Naam kleuterschool.
De naamgeving aan de te bouwen

openbare kleuterschool in Zand-
voort-noord, bracht nog enige moei-
lijkheden. Het college had „Hum-
meloord" voorgesteld. De voorzitter

vroeg, of een der raadsleden een
betere naam wist en wethouder A.
Kerkman zei dat men niet aan
„Hummeloord" getrouwd was. Ver-
schillende namen kwamen toen los,

onder andere: „Blij -oord", „Kinder-
vreugd", „de Paddestoel", „het
Duinroosje", „Kleutervreugd", „Bob-
belstein" en „Zeemuis". Men kwam
er niet uit en de voorzitter besloot

tot aanhouding van het voorstel,

opdat het college zich nader zou
kunnen beraden.
De gemeentelijke voorschotten in-

zake de financiële afwikkeling van
de woningwetbouw door de wo-
ningbouwvereniging „Eendracht
maakt macht" werden vastgesteld.

De raad besloot na enige discussie

tot aankoop van het perceel Kost-
verlorenstraat 43, met inbegrip van
het eeuwigdurend erfpachtsrecht,

voor de totaalprijs van ƒ24.000,—

.

De rekeningen voor de dienst 1964

werden na een kort debat goedge-
keurd. De heer L. J. Breure vroeg
in dit verband, of het Gemeente-
badbedrijf, waar elk jaar geld bij

moet, binnenkort zou worden opge-
heven of moest blijven voorbestaan
tot de laatste inwoner van Zand-
voort zich daar zou blijven wassen.
Wethouder Kerkman antwoordde

dat er zolang er nog meerdere hui-

zen in Zandvoort zijn zonder "bad-
gelegenheid, de gemeente deze in-

richting zal laten voortbestaan. De
tijd voor sluiting achtte spreker nog
niet rijp. Hij beloofde echter de heer
Breure, dat wanneer er zich nog
één inwoner der gemeente zou ko-
men wassen, deze van gemeente-
wege een douchecel zou krijgen aan-
geboden, omdat, dit dan goedkoper
zou zijn.

De raad ging akkoord met de ver-
vanging van een motor met zijspan,

een solo-motor en een aanhangwa-
gen ten behoeve van de Zandvoortse
politie en stelde hiervoor een kre-
diet van ƒ7850,— beschikbaar.

Verbetering verkeerssituatie
Raadhuisplein.

"De voorgestelde verbetering en
modernisering van het Raadhuis-
plein noemden de raadsleden een
prachtig plan. Enkelen van hen be-
pleitten eöhter het plaatsen van
één grote lichtmast in het midden
van de aan te leggen verkeers-
rotonde, inplaats van de voorge-
stelde 17 lichtmasten. De voorzitter
antwoordde, dat één lichtmast, hoe
krachtig ook, onvoldoende zuu blij-

ken en wees erop, dat verkeers-
deskundigen de plaatsing van licht-

masten op alle straathoeken rondom
het plein dringend hadden aanbe-
volen. De raad ging daarop met het

voorgestelde plan akkoord en stelde

een aanvullend krediet van ƒ48.100

ervoor beschikbaar, waarop wethou-
der J. L. C. Lindeman, mededeelde,

dat dit bedrag nog met ruim vijf-

duizend gulden kan worden ver-
laagd, wegens verkoop van oude
stenen.
Na een langdurige informatieve

discussie ging de raad tenslotte ak-
koord met de nieuw vastgestelde
grondprijzen in het plan Noorder-
duinweg.
De raad hechtte goedkeuring aan

het voorstel, om op een braaklig-
gend terreintje achter het flatge-

bouw aan de Sophiaweg een aantal
auto-boxen te laten bouwen ten be-
hoeve van de bewoners.

Ten behoeve van de bouw van 1

woningwetwoning en 4 „vrije sec-
tor-woningen" door de woning-
bouwvereniging „Eendracht maakt
macht", werden de voorlopige grond
en bouwvoorschotten goedgekeurd,
respectievelijk ten bodrage van
ƒ5243,— en ƒ29.669,—. De wonin-
gen zullen verrijzen aan de Cel-
siusstraat.

Een voorstel tot het toekennen
van een uitkering ineens in ver-
band met de na-calculatie „trend"
1965 werd goedgekeurd, eveneens
de wijziging van de I.Z.A.-regeling
Noordholland.

Louis Davidsstraat.
Het college stelde voor, de namen

Tramweg en Tramstraat — als ver-
ouderd zijnde — te vervangen door
Louis Davidsstraat. De heer Breuve
was er heel blij om, doch niet alzo
de heer Van der Werff, die ver-
klaarde, dat de herinnering aan de
tram hem even dierbaar was als die
aan Louis Davids. Hij stelde voor
een nieuwe straat naar deze grote
cabaretier te noemen, doch kreeg
geen steun, zodat het voorstel werd
aanvaard. De heer Petrovitch kreeg
op z'n vraag of de officiële wijzi-
ging met enige feestelijkheden ge-
paard zou gaan, van de voorzitter te

horen, dat deze juist deze middag
daarover was opgebeld door Heintje
Davids en zegde toe dat het inder-
daad feestelijk zal gaan en dat

overwogen '"^wordt^ttet^rïfadsledé'n-

"

koor dan het beroemde „We gaan
naar Zandvoort" te laten zingen.
Een wijziging van het voorberei-

dingsbesluit van de wet op de
ruimtelijke ordening op het laatste
nippertje nog aan de raadsagenda
toegevoegd, werd op voorstel van de
voorzitter behandeld in een deze
avond nog te houden besloten raads-
vergadering, waartoe werd besloten,
toen enkele raadsleden bezwaren
opperden tegen, deze „spoedbehan-
deling" en het wilden aanhouden,
opdat het eerst in de commissie-
vergaderingen kon worden bezien.

Rondvraag.
De heer W. J. Zoet stelde een

vraag over de plaats gehad heb-
bende vernieling van kerstbomen
op de openbare weg. De voorzitter
antwoordde, hierover bijzonder ver-
ontwaardigd te zijn. Hij noemde de
daders lafaards, de daad vlegelach-
tig en beschamend voor de ge-
meente. Een dergelijke mentaliteit
achtte spreker nauwelijks denkbaar..
De surveillance zal worden ver-
scherpt en indien zulk een vlegel
gegrepen wordt, „is hij nog niet
jarig"

De heer D. Petrovitch kreeg op
zijn" vraag of het half afgebroken'
huis op de hoek Kennemerweg-
Zandvoortselaan zou worden afge-
broken of herbouwd te horen, dat
dit perceel hersteld en verbouwd
wordt. Wethouder Lindeman deelde
nog mede, dat gewacht wordt op de
definitieve" goedkeuring van dit

herbouwplan, waarmee aanvanke-
lijk wat moeilijkheden waren, die
nu lijken te zijn opgelost.

De heer D. van Duijn vroeg, of
de N.Z.H, meende, dat openstelling
van de openbare toiletten bij het
nieuwe busstation na 's avonds half
acht niet meer nodig was. De voor-
zitter antwoordde, dat deze kwestie
in nauw overleg met de N.Z.H,
wordt bestudeerd.

Nadat de heer A. J. van der Moo-
len op zijn vraag of er reeds een
beslissing op handen was inzake
maatregelen voor de gevaarlijke
hoek Oosterstraat-Koningstraat had
vernomen, dat terzake zal worden
aangedrongen op spoed, ging de
raad om kwart voor tienen over in

besloten vergadering. K.

Aardgasvoorlichtingscentrum
in Zandvoort geopend

In tegenwoordigheid van een groot
aantal autoriteiten heft de wethou-
der van Sociale-Culturele Zaken en
Bedrijven, Mevrouw C. Stemler-
Tjaden woensdagavond 15 december
het aardgas-voorlichtingscentrum,
ingericht in het gebouw van het Ge-
meente Gasbedrijf aan de Tolweg
no. 10 te Zandvoort, officieel ge-
opend.
Onder de talrijke aanwezigen be-

vonden zich onder meer de wet-
houders Spek van Haarlem, van der
Laan uit Bloemendaal.^en^Becker
uit Heemstede. Voorts de voltallige

directie van het Gemeente Energie-
bedrijf te Haarlem, het voltallige

college van B. en W. van Zandvoort
de Zandvoortse korpschef van poli-

tie, de Directeur van de Energie-
bedrijven uit Heemstede en Bloe-
mendaal en bestuursleden van de
Zandvoortse Middenstandsvereni-
gingen Handels vereniging en Han-
ze, vele raadsleden en hoofden van
takken van dienst.

In haar openingswoord verwel-
komde mevr. Stemler-Tjaden deze
aanwezigen en toonde zich dank-
baar voor de gesloten overeenkomst
met Haarlem en omliggende ge-
meenten, die uiteindelijk wel zou
gaan leiden tot definitieve oprich-
ting van een N.V., waarbij zij de
hoop uitsprak, dat nog dit jaar een
streep gezet zou kunnen worden on-
der de moeilijkheden, die de oprich-
ting van deze N.V. aanvankelijk nog
in do weg stonden. Dank bracht de
wethouder eveneens aan de diverse
technische commissies en betoonde
zich bijzonder verheugd over de
fraaie inrichting van dit nieuwe
aardgas-voorlichtingscentrum, waar-
voor bijzonder veel werk moest
worden verzet. Met Haarlem en
Heemstede is thans Zandvoort de
derde gemeente, die een dergelijk
voorlichtingscentrum opent. Met de
hoop uit te spreken, dat het ten
volle aan zijn doel zou beantwoor-
den, verklaarde de wethouder de in-
richting voor geopend.
De drecteur van de bedreven, de

heer A. A. Cense hield vervolgens
een belangwekkende causerie over
doel en werking van het aardgas-
voorlichtingscentrum. Hu' bracht
dank aan de wethouder en aan het
college van B. en W. voor de grote
steun, die bü de totstandkoming
ervan werd ondervonden.
Met grote nadruk verklaarde de

heer Cense vervolgens, te hopen dat
het nieuwe tracé voor het leggen

van de toevoerleiding in Zandvoort
spoedig zou worden vastgesteld. Ge-
pland is namelijk, dat de voorberei-

dingen voor de ombouw in Zand-
voort volgend jaar oktober gereed

moeten zijn. Het schema, dat in

overleg met de omliggende - bij ds
in oprichting zijnde N.V. - aange-
sloten gemeenten werd opgesteld,

sluit namelijk bijzonder hecht in el-

kaar en daarvan kan niet zonder

grote moeilijkheden Ie veroorzaken
worden afgeweken, hetgeen voor
-Zandvoori een zeer aanzienlijke ver-

traging in. de aardgasvoorzienïng
zou opleveren.
Na een technische uiteenzetting

te hebben gegeven over de mogelijk-
heden, die aardgasvoorziening biedt,

wees spreker erop, dat dit voorlich-

tingscentrum in de eerste plaats een
showroom is, doch daarnaast ook
een voorlichtingsbureau voor de om-
bouw van oude en aanschaffing van
nieuwe gastoestellen. De praktijk

heeft uitgewezen, dat twintig per-

cent van de in gebruik zijnde toe-

stellen moet worden afgekeurd,
waarvoor ook Zandvoort op zeer

royale wijze de inruil vergoeding
heeft vastgesteld zowel wat de ver-
plichte, als de, vrijwillige inruil be-
treft. De ombouw in Zandvoort is

gepland op begin oktober a.s. en
moet ongeveer zes weken daarna
geheel zijn voltooid. Dit voorlich-
tingscentrum zal een oplossing ge-

ven voor alle moeilijkheden voor de
particulieren, verbonden aan de in-

voering van het aardgas, en speelt

daarbij een belangrijke rol, mede
omdat geen inruil tot stand kan ko-
men buiten dit aardgasvoorlichtings-
centrum om.
De openingsuren werden vastge-

steld van dinsdag t.m. vrijdag van
10-12 en van 2-4.30 uur, en boven-
dien des avonds van 7-9 uur. Op
zaterdag van 10-12 en van 2-4.30 uur
terwijl men telefonisch inlichtingen
kan verkregen onder no. 2702.

De aanwezigen kregen hierna ge-
legenheid het centrum, te bezichti-
gen dat een keurcollectie van aard-
gas-toestellen bevat op alle gebied,

zowel wat verwarmings- als kook-
toestellen betreft die door een fraaie
verlichting met schijnwerpers bij-

zonder tot hun recht komen.
De burgemeester van Zandvoort,

Mr. H. M. van Fenema verzocht ons
tenslotte, nog te willen mededelen
dat do kwestie van het tracé voor
de toovoerleiding wat de plaats
daarvan betreft, nog steeds een ge-

Ingezonden
Buiten verantwoording der redactie.

Met belangstelling hebben wij Uw
redactionele beschouwing gelezen
onder het hoofd Supermart en naar
aanleiding daarvan zouden we toch
wel graag enkele critische opmer-
kingen willen maken.
Om met het laatste te beginnen:

U zou gehoord hebben dat het
woord mart van Zaanse afkomst zou
zijn. Dat verwondert ons niet. Deze
gehele supermart is een specifiek
Zaanse gelegenheid en de baten die
uit het bedrijf zullen komen gaan
dan ook niet naar Zandvoort, maar
naar Zaandam (of Bloemendaal?)
toe. Men kan deze opmerking als

van niet belang beschouwen, ware
het niet dat de wijze van werken
in het bedoelde grootwinkelbedrijf
bij voorbaat niet gericht is op het
dienen van een plaatselijk belang,
doch uitsluitend tot welzijn van het
landelijk bedrijf met zijn eigenaren.
Het is redactioneel juist om het

woord onrust in Uw artikel in het
begin te gebruiken, om dan in de
loop van het gepubliceerde in feite

tot een conclusie te komen dat het
allemaal wel mee zal vallen. Wij
denken daar helemaal niet zo over
en wij vrezen dat de Zandvoortse
middenstand, en dan voornamelijk
de kleinere zaken, het zwaar re

verduren zal krijgen, met alle ge-
volgen van dien.

U maakt een grote fout door te

vermelden dat in de grote steden
alle kleine 'zaken zich hebben weten
te handhaven. In de eerste plaats
gaat een vergelijking tussen een
grote stad en Zandvoort niet op en
in de tweede plaats blijkt uit lande-
lijke gegevens dat juist in de sector
van de goederen die door Albert
Heyn verkocht worden, bijzonder
veel winkels verdwenen zijn. En
een enkele weken terug in de pers
verschenen statistiekje heeft bij mij
zelfs de vraag doen rijzen of het
nog wel zin heeft als klein bedrijf

op te roeien tegen een bedrijf dat
zich als een ijsbreker voordoet.
Begrijp goed, we kunnen de tijd

niet tegenhouden en er is een on-
miskenbare ontwikkeling van het
klein- naar het grootbedrijf, maar
dat betekent niet dat een burge-
meester de guillotine in gebruik
moet gaan stellen. En dat betekent
ook niet dat men de kleine winke-
liers via Uw blad moet geruststellen

met het bericht dat het wel mee zal"

vallen dat men er soms zelfs beter
van kan worden.
Het is volgens mij onjuist dat een

gezagsdrager, die boven de gemeen-
schap hoort te staan, bepaalde
vriendelijkheden uit door het open-
stellen van een garage of een groot-
winkelbedrijf. Of dat hij op een of
andere wijze zich verbindt aan een
onderneming die grote belangen
heeft bij een groot object in zijn

plaats.

Hebt U al eens de Zandvoortse
winkeliers (de kleine dan) gevraagd
hoe zij het vinden dat: a. dit groot-
winkelbedrijf er is en b. dat het
geopend werd door de burgemees-
ter?
Wanneer U wijst op de mogelijk-

heden van nieuwe winkelcentra in
Zandvoort, dan zouden wij willen
vragen: waarom is Albert Heyn dan
niet daar gaan zitten en heeft hij

juist een plek in het dorpscentrum
gekozen en gekocht.
Nogmaals: de tijd kan men niet

stilzetten en de ontwikkeling van de
winkelstand zal onvermijdelijk tot

gevolg hebben dat 'kleinere bedrij-

ven óf dienen te verdwijnen óf zich
aaneensluiten om weerstand te kun-
nen bieden aan het grootwinkel-
bedrijf.

U schrijft dat het 'kleinbedrijf zich
zal dienen te specialiseren. Dat is

mooi gezegd, maar in de praktijk
zal daar niet veel van terecht kun-
nen komen. En wat nog belangrijker
is: het grootwinkelbedrijf trekt niet
in de eerste plaats zijn cliënten door
de nadruk te leggen op uitzonder-
lijke kwaliteit doch op uitzonder-
lijk lage prijs (?) en wanneer de
mensen eenmaal door een schreeu-

sohilpunt is tussen het college van
B. en W. te Zandvoort en het colle-

ge van Provinciale Staten. Eerstge-
noemd college wil namelijk deze
aanleg uitsluitend langs of in de
voormalige trambaan, het provin-
ciale college prefereert echter de
aanleg ervan langs de noord- of
zuidzijde van Üe Zandvoortselaan,
mede in verband met mogelijkheden
voor de aanleg van de toekomstige
Randweg. Er is in dit geval nog
geen compromis bereikt, want beide
colleges houden hardnekkig aan hun
eenmaal ingenomen standpunt vast.

Mr. van Fenema verklaarde echter
uitdrukkelijk dat een eventuele ver-
traging van de aardgasvoorziening
zeker niet aan de gemeente Zand-
voort zou kunnen worden geweten,
die alle reden heeft, het eenmaal in-

genomen standpunt te handhaven.
K.

wende reclame binnen zijn geko-
men (of gelokt?) dan kopen ze auto-
matisch ook die dingen die ze eigen-

lijk niet van plan waren te kopen.

Met als gevolg dat die gespeciali-

serde kleine winkelier met zijn pro-
duct blijft zitten.

In het grootwinkelbedrijf voert

men een psychologische reclame die

uitgekiend is „tot en met" en wan-
neer die leidt naar de ondergang
van een kleine winkelier dan zal de
man die de reclame verzorgt zich

wel gestreeld voelen om het bereikte

resultaat.

Tenslotte nog dit: men moet een
open oog houden voor de onder-
nemingsgeest en wil tot het op-
bouwen van een eigen kleine zaak
indien Nederland niet binnen tien

jaar geheel bediend zal worden door
één firma. Want daar gaat het naar
toe! J. R. Schiltmeijer.

* * *

Naschrift redactie:

De heer Schiltmeijer schrijft net,

alsof wij de door hem genoemde
Supermart naar Zandvoort hebben
geroepen. We zouden er in dit ver-

band op willen wijzen, dat wij deze

komst in geen enkel opzicht hebben
gepropageerd. Integendeel, we heb-

ben slechts een verslag van de ge-

beurtenissen rondom de opening ge-

bracht en nergens gesproken van
een „aanwinst" voor Zandvoort,

hetgeen wij meestal wèl deden, wan-
neer een nieuw kleinbedrijf in

Zandvoort zich vestigde of moderni-
seerde. Gebrek aan belangstelling

voor onze Zandvoortse Middenstand
kan men ons moeilijk verwijten.

Wanneer er ergens een nieuwe toon-

bank werd geplaatst, werd daarvan
door ons melding gemaakt! Och, de

mensen vergeten zo gauw, hoe men
altijd op de bres heeft gestaan en

nóg staat wanneer het gaat om het

behartigen van de belangen.

Wat had de heer Schiltmeijer nu
eigenlijk gewild? Dat wij hadden
geschreven, dat de opening van deze

Supermart de nekslag zou beteke-

nen voor menig Zandvoorts klein-

bedrijf? De klap van de opemng is

al hard genoeg aangekomen, harder

zelfs, dan een van ons maar had
durven verwachten. Wij hebben
slechts getracht erop te wijzen, dat

ook hier de soep wel niet zo heet

gegeten zal worden als zij wordt
opgediend. Wanneer straks het

„nieuwtje" eraf- is, zal alles weer
veel geleidelijker gaan lopen, al

geven wij direct toe, dat het voor

verschillende middenstanders moei-

lijk zal zijn, te blijven meedoen.
Of wij bij de Zandvoortse winke-

liers gevraagd hebben, hoe zij over

dit alles denken? Natuurlijk hebben
wij dat. Er is niemand, die het leuk

vindt, maar we hebben óók gelui-

den gehoord (en niet zo weinig) als:

„Mijn slager-groenteboer-kruidenier
— en vult U verder zelf maar in —
heeft mij altijd zó goed bediend,

dat ik er niet aan denk, nu bij hem
weg te blijven". Ziet U, heer Schilt-

meijer, dèar ligt de kern van de

zaak: „Goede bediening, service,

vriendelijkheid, voorkomendheid".
Een mens wil graag, dat er van

hem notitie wordt_genc-men, en wan-
neer de prijzen dan nog" goed liggen,

wel dan heeft het kleinbedrijf zeker

bestaansmogelijkheid naast elk

grootbedrijf. Misschien ziet U het

anders, ik niet! Maar er zal gebokst

moeten worden. In dit verband wil

ik U wel een klein verhaaltje ver-

tellen.

Toen enkele jaren geleden een

groot dagbladbedrijf huis aan huis

in Zandvoort ging verspreiden

tegen aanlokkelijke advertentie-

tarieven, toen waren er maar héél

weinig middenstanders die zeiden:

„Wat sneu voor onze plaatselijke

bladen, die moeten we in stand

houden, want ook zij hebben be-

staansrecht en hen te helpen, is

onze plicht". Integendeel, ze pro-

beerden het in grote getale of hun
advertentie in dat grote blad met
die enorme oplage méér succes zou

hebben. Beide plaatselijke bladen
hebben daarover nooit met één

woord geschreven, maar toen had-
den w ij slapeloze nachten en toen

moest er door ons gebokst

worden om onze krant te trachten

nóg aantrekkelijker te maken en te

bewijzen, dat een betrekkelijk klein

plaatselijk blad tóch niet gemist kon
worden. En wat zagen we? Van
lieverlede kwamen onze trouwe ad-

verteerders tóch weer terug en we
zijn hen daar dankbaar voor, dat

mag hier heus wel eens gezegd
worden.
En tenslotte nog dit. Dat deze

Supermart door onze burgemeester
werd geopend, achten wij een heel

normaal verschijnsel. Mr. Van Fe-
nema heeft in Zandvoort in de loop

der jaren al héél wat bedrijven ge-

opend (kleinbedrijven). Dat hij in de
ontwikkeling van zijn gemeente,
waarin hij zulk een groot aandeel
had en waarvoor ook hij heeft ge-
bokst, de komst van dit grootbedrijf

als een nieuwe mijlpaal in deze
ontwikkeling zag en er daarom
groots op was, zodat hij het met

w
Keestfeest
Brandende kaarsjes
Zingende klokken
die ons vertellen
wal God ons bracht.

Glinst'rende slingers
zwevende takjes
Geur van het denn'groen
een stille nacht.

Stralende ogen
blijde gezichten
heldere stemmen
jubelen tevree.

Dat onze Heiland
nu werd geboren.
Jubelt dus allen
met Kerstfeest mee.

Elka.

Krachtiger

«^^
en

zuiniger

ARAL TANKSTATION
vóór Bouwes-Palace.

B0UWES PALACE

ZANDVOORT
op beide Kerstdagen

normaal geopend.

CAFé-RESTAURANT
op 70 m. hoogte.

Een heerlijk Kerstmenuutje
(ook voor kinderen)

a ƒ 12,50 excl.

Nü reserveren: eventueel
telefonisch 02507 - 5041

en aan de receptie.

"üw Kerst-etentje in de

„Al&aUfrs TaMUHe-*
f 7,50 per couvert

2de Kerstdag volgeboekt. Nog
enkele tafels beschikbaar op
lste Kerstdag.

Ook bent U van harte -welkom
voor Uw apérotief, kopje kof-
fie en onze bekende smakelij-
ke hapjes. * "" *

Herman Heierman.
speelt voor U!

Reserveringen: 2524.

„aiftatrojü" tEabeetw
.<»t fmtelwmtc ban Zanbbaott)

Sntftm boekje in (et rMUuunt

pleizier opende, dat achten wij in 't

geheel niet abnormaal, integendeel.
Het is maar, hoe je het bekijkt,

heer Schiltmeijer. U schrijft het zelf:

men kan de tijd niet stilzetten en
evenmin de ontwikkeling van de
winkelstand. Maar dit kan ik U wèl
verzekeren, dat wij, ondanks deze
evolutie, die zich thans ook in Zand-
voort voltrekt, op de bres zullen
blijven staan voor onze klein-
bedrijven zoals we dat altijd heb-
ben gedaan, niet lettend op aller-

hande roddelpraat, die ons in deze
dagen langs omwegen bereikt.

Het „Treckt U niet aen wat yeder
seoht, maer doet dat billijk is en
recht", blijven wij in onze vanen
voeren. K.

IEUWE TAUNUS 17M IS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAARï
Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.

Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere

wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4"motor, afgeleid van

de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt

n6g meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.

En het ingenieuze „Tlcw-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt

ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van die

grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit Cl&oFct

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.

Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424

Zandvoort aan Zee.

Filialen: Stationsplein, Zeestraat.

Koopt nut Vóór op 1 januari a,s. de verhoogde omzetbelasting het aanschaffen van een auto aanzienlijk duurder maakt.



Na Uw wandeling een kop soep of een

kop koffie met een moorkop bij: ^liakci Café-Restaurant
RAADHUISPLEIN 1

- TELEFOON 28 20

Geopend 10-6 .

Zondag 10-8

's Maandags gesloten.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar I

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I

DOIEPSFLEIN 2 - TEL. 2104

©

Geeft

Algemeen Zandvoorts Belang

vier jaar Uw vertrouwen!

TAFELGARNITUUR
Wit damast. Royaal tafellaken
120x150 cm. Met 4 950
servetten 50 x 50 cm. »

C0CKTAILSCH0RTJE
Leuke, moderne des-
sins, o.a. effen met
grote bloemen bedrukte
zak. Om fleurig en kleu-
rig voor de 995
dag te komen. *•

-KRAAGJES
Voor modieuze garnering van Japonnen
en pullovers. Met
Ragfijn acq

I
broderie

kant <E»
|
gegarneerd

(afgebeeld)

295

MAKE-UP TASJE
Met zilverkleurige sierbeugel en
kettinkje. 'Mille fleurs'-ggc
dessin op donker fond.^

Albert Heijn
Swpertltortr

Zandvoort, Grote Krocht 9

'N GOED BED,
BEHOEFT GEEN KRANS!



GEMEENTE GASBEDRIJF

Aardgasvoorlichtingscentrum
TOLWEG 10b - TELEFOON 2702

Geopend: dinsdag t.m. vrijdag 10-12 v.m.

2-4.30 n.m.

7-9 n.m.

zaterdag 10-12 v.m.; 2-4.30 n.m.

Inlichtingen inzake de door de gemeenteraad

vastgestelde vergoedingen bij het inruilen van

oude gastoestellen, worden vrijblijvend verstrekt

Vooc eet*

hvmUch kapsel

DAMESKAPSALON

Haltestraat. 63 Telef. 2214

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.'

Mevr. Hose
ToUensstraat 31 - Zandvoort
Teïèf. 4883

By feest of party,
LEFFERTS dranken erbqt -

Zeestraat 44 Telefoon 2254

tegen wat de huid deert!

PUROL
Prettige
feestdagen!
en vast 'n GOED BEGIN 1966

wordt gewenst aan allen
die dit lezen door de
FIRMA NOOY, Zandvoort

ty
V NOOY

ZANDVOORT

De Kerstman was in Zandvoort

Traditiegetrouw bracht de Kerst-
man zaterdagmiddag - ditmaal wel
onder zeer ongunstige weersomstan-
digheden met regen en storm - een
bezoek aan do firma Schuilenburg,
Grote Krocht 5-7.

Gezeten in een "open auto en
voorafgegaan door het tamboerkorps
van Zandvoorts Muziekkapel maakte
de Kerstman vooraf een rondgang
door de gemeente, waarna hij om-
streeks half drie op de Grote Krocht
arriveerde.
De eerbiedwaardige figuur, ge-

stoken in een fraai purperen man-
tel, compleet met berenmuts en
hoge sneeuwsohoenen en niet te

vergeten de knoestige stok, werd
hier ontvangen door directie en
personeel van de firma Schuilen-
burg, terwijl een zeer groot aantal
kinderen, waaronder ook veel oude-
ren, van het aantrekkelijk schouw-
spel getuige waren. Van het balcon
van de zaak af hield de Kerstman
een korte toespraak tot de jeugd,
waarin hij erop wees, dat elk kind
in deze tijd van de weerkeer van
het licht ook zelf steeds een lichtje
dient te zijn, dat vreugde en warmte
verspreidt in zijn omgeving.
Nadat het tamboerkorps er nog

enige tijd lustig op los had getrom-
meld, Kerstliederen waren gespeeld
en de Kerstman met gulle hand
versnaperingen had gestrooid, nam
deze plaats op een fraaie' zetel in
de zaak, waar hij aan de jeugd leuke
presentjes uitdeelde en zich op in-
nemende wijze met de kleintjes
onderhield, die er niet veel van be-
grepen en waarvan enkelen meen-
den met een broer van Sinterklaas
te doen te hebben. Maar de leuke
manier, waarop de Kerstman zich
met hen onderhield, deden; het on-
begrijpelijke al spoedig 'VéTfgètën."

"~

Ook nu weer werd deze blijde in-
komste van de Kerstman een groot
succes, die ook wij met veel pleizier
meemaakten.

Saturne is gokspel.

De Hoge Raad heeft dinsdagmor-
gen j.1. beslist over de vraag of het
Saturnespel een behendigheids- dan
wel een gokspel moet worden ge-
noemd. De Hoge Raad besliste:

Saturne is een gokspel en verwierp
het cassatieberoep, zodat het arrest
van het hoofdstedelijk gerechtshof,
waarbij Saturne als een kansspel
werd aangeduid en de heer Pas van
het Badhotel veroordeeld werd tot

ƒ 25,— boete of een week brommen,
van kracht blijft. Ik vermoed zo,

dadhotel Zandvoort - Tel. 02507-4941

Kerstdiner 25 en 26 december

Muzikale omlijsting SATURNE TRIO, met zang van
ILONKA, radio en telovisiester.

Reserveer tjjdig Uw Oudejaarsavond souper.

-DAMES, koopt Uw vlees en f«ne vleeswaren btf Uw slager!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb - TELEFOON 2682

Reklame Kerstrollades
RUNDERROLLADES vanaf f 2,75 per 500 gram
VARKENSROLLADES vanaf ƒ 3,75 per 500 gram
750 GRAM DOORREGEN OSSELAPPEN ƒ 3,75

750 GRAM RIBLAPPEN ƒ 5,25

500 GRAM SCHOUDERCARBONADE ƒ2,75
500 GRAM LENDE v.a. ƒ 4,50

500 GRAM RIBCARBONADE / 3,25

500 GRAM HAASOARBONADE ƒ 3,50
- SOEPPAKKET ƒ 1,35

150 gram Ham ƒ0,98
-150 gram Pekelvlees ƒ 0,98

150 gram Gel. Lever ƒ0,98
150 gram gebr. Gehakt ƒ0,68
250 gram gek. Worst ƒ0,95

250 gram Leverworst ƒ0,95
150 gram Pork ƒ0,60
100 gram Casseler Rib ƒ 0,90

100 gram Gebr. Rosbief ƒ1,10
100 gr. Gebr. fricandeau ƒ1,10

wy leveren V gaarne alle IGLO

diepvries-producten
': Ijstaarten vanaf f 3,20

Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippenpoulet - Kalkoen

Voor de feestdagen grote sortering vleeswaren
in blik o.a. 1 blikje Unox Weense worstjes 98 et.

dat de heer Pas de boete wel zal

betalen.
Deze uitspraak wil dus zeggen,

dat het Saturnespel nóch in Zand-
voort, nóch elders mag worden ge-
speeld. Persoonlijk betreur ik dit

heel erg en met mij zeker vele an-
deren in onze gemeente en ver daar-
buiten. Ik was nog niet in de ge-
legenheid, de heer Pas over deze
uitspraak te spreken, benieuwd als

ik ben, of hij nog mogelijkheden
ziet, het nóg hogerop te zoeken, het-
geen mij overigens een bij voorbaat
verloren zaak lijkt. Maar in elk ge-
val hoop ik in een der volgende
nummers op deze affaire nog nader
terug te komen. K.

Tanden blank-Adem fris

IVOR O

L

Onbetwist de bestetandpasta

KERSTBOOM VANDALEN!?
Er wordt zo vaak gesproken, dat

Zandvoort 's winters een saaie plaats

is en er niets gebeurt.
Nu hebben we op het ogenblik een

actieve Jongeren Middenstand Zand-
voort, die zijn beste beentje voorzet
om deze gedaohte in de toekomst
geheel te niet te doen. Zo ook met
Kerst wilden zij het gehele dorp in
samenwerking met de stichting Ver-
licht Zandvoort, met vele verlichte
kerstbomen en versieringen gezellig

maliën. Maar reeds de eerste vijf

bomen van de geplande ± 25 werden
door enige vandalen op zaterdag-
nacht 18 december gedeeltelijk ver-
nield. En de fittinggen plat getrapt.

Schade nu reeds ƒ 300,— maar, het
ergste is, dat de kerstgedachte die

bij deze bomen behoorde te niet ge-
daan werd. De andere bomen blij-

ven nu vanzelfsprekend achterwege.
En voor iedere vandaal die door

U inwoner van Zandvoort wordt
aangebracht zal een beloning voor
U klaar liggen.

Met de excuses van de J.H.Z. voor
deze mislukte.kerstactie, wensen-wij
U allen een prettige 'kerst en een
voorspoedig 1966.

ZANDVOORTS GEHANDICAPTEN
VIERDEN KERSTFEEST
Ruim vijftig Zandvoortse gehan-

dicapten, waarvan drie op hun bed-
den en verscheidenen in invalide-

wagentjes, waren dinsdagmiddag in

de Calvijnzaal van de Gerefor-
meerde kerk, daarvoor door de
kerkeraad welwillend beschikbaar
gesteld, aanwezig voor een kerst-

feestviering, georganiseerd door de
afdeling Zandvoort van het Neder-
landse Roode Kruis. Per ambu-
lance waren deze ernstig gehandi-
capten en langdurig zieken naar het
kerkgebouw vervoerd, de overigen
arriveerden in particuliere auto's

waarvoor vele inwoners van Zand-
voort hun wagen beschikbaar had-
den gesteld.

De Calvijnzaal was prachtig ver-
sierd en in een der hoeken stond
de fraai verlichte kerstboom opge-
steld. Leden van het Zandvoortse
Roode Kruis, met medewerking van
wijkzuster S. M. de "Wilde en onder
leiding van de commandant, dokter
R. Drenth, hadden zich met het
vervoer en de verzorging van de
aanwezigen belast.

De Roode Kruis voorzitter, dhr.

Joh. C. Jung, opende de bijeenkomst
met een hartelijk woord van wel-
kom. Pastoor A. H. Cleophas sprak
over: „op weg naar de kribbe met
de herders" en Ds. P. J. O. de
Bruijne, gereformeerde predikant te

Zandvoort over: „met de herders

terug het leven in".

Onder de vele aanwezigen bevon-
den zich ook Zandvoorts burge-
meester met echtgenote. Het was de
eerste maal dat mevrouw v. Fenema
na haar gecompliceerde bovenarm-
breuk zich — hoewel nog met de

arm in gipsverband — in het open-
baar vertoonde. De burgemeester,
die in zijn causerie verklaarde, dat

zijn echtgenote zich tussen deze ge-

handicapten uitstekend thuis ge-

voelde, verwekte grote vrolijkheid,

hetgeen verre van het geval was,
toen Mr. Van Fenema verklaarde,

dat dit het laatste kerstfeest was
dat hij in Zandvoort tussen de be-
jaarde gehandicapten kon mee-
maken, in verband met zijn vertrek

uit de gemeente in juni a.s., wan-
neer hij de pensioengerechtigde
leeftijd heeft bereikt. Mevr. Bruins
Slot vertelde daarop een vrolijk

kerstverhaal van Rie van Rossum,
terwijl het Zandvoorts Christelijk

Kinderkoor, onder leiding van Chris
Gastel het concert herhaalde, dat

een week tevoren in de Hervormde
kerk werd uitgevoerd.
Tussen al dit gebeuren door wer-

den de aanwezigen op gulle wijze
onthaald, terwijl allen na afloop een
fraai opgemaakt kerstmandje met
fruit ontvingen.
Vreugde en i dankbaarheid oogstte

het Roode Kruis met deze middag
van milde liefdadigheid en naasten-
liefde jegens een groep van inwoners
die anders onmogelijk zó nauw met
het Kerstgebeuren verbonden zou-
den kunnen zijn.

K.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

25 december (Eerste Kerstdag).
10 uur: Ds. P. J. O. de Bruijne.
7 uur: Geen dienst.

7.30 uur, Het Huis in de Duinen:
Ds. P. J. O. de Bruijne. (Uitslui-
tend voor bewoners tehuis).

26 december (Tweede Kerstdag).
10 uur: Ds. P. J. O. de Bruijne.
Medewerking Kerkkoor.
(Voorbereiding H. Avondmaal).
7 uur: Ds. N. W. Wierda, van
Haarlem-Noord.

HERVORMDE KERK
Vrijdag 24 december, 23 uur: Kerst-

nachtdienst o.l.v. Ds. P. v.d. Vloed
en mej. Ds. W. H. Buijs.

Medewerking kerkkoor.
Zaterdag 25 december (Ie Kerstdag).

10.30 uur: Ds. C. de Ru.
Medewerking kerkkoor.

In verband met de zondagschool
Kerstfeesten is er geen kerkdienst
op tweede Kerstdag.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zaterdag 25 december (Ie Kerstdag)
10.30 uur: Prof. Dr. C. W. Mönnich,
Amsterdam.

PAROCHIE H. AGATHA
Vrijdagnacht 12 uur Plechtige nacht-
mis. Zaterdag 25 dec: H.H. Missen
8, 9 en 10 uur. 4 uur 's middags
Kerstmis voor en door 'kinderen.

H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30
(Hoogmis) et 11.30 uur. Te 19.30 uur
Avondmis. In de week 7, 7.45 en 9 u.

Bijkerk Linnaeusstraat.
Zaterdagmorgen 6 uur plechtige
Nachtmis, daarna H.H. Missen 8.30

en 9.30 uur. Op zondag H.H. Missen
8.30 en 11 uur. In de week 8 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
27 december: Geen samenkomst.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wimelminakleuterschool, Lijsterstr.3

Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

-; JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, belde op adres
Willem Draijerstraat 5.

NIEUWE NOTARIëLE
STANDPLAATS
Ondergetekende, E.J.M. Weve,
deelt bij deze mede, dat hij bij

< Koninklijk Besluit van 12 no-
vember 1965 is benoemd tot

notaris binnen het Arrondis-
sement Haarlem, ter stand-
plaats de gemeente ZAND-
VOORT.
Het kantoor is gevestigd aan
de Kostverlorenstraat 13 te

Zandvoort en telefonisch te

bereiken onder nummer
(02507) 2930.

E. J. M. Weve.
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S Enige en algemene !

1 j kennisgeving. ;
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g Op 9 januari 1966 hopen onze |

f lieve ouders en grootouders
|

| DIRK VAN DUIJN |
o

° en §

1 CLARA CORNELIA I

% VAN DUIJN-KONING g
e

1 de dag te herdenken dat zij I

| vóór 25 jaar in het huwelijk |

|
traden. Dat zij nog lang ge-

|
% spaard mogen blijven is de

|
1 wens van hun dankbare kin- 1

|
deren §

o

§ Rook en Suzanne •

1
Wim •

| , Carla en Henk »

• Suzanne . ï

ff Zandvoort, december 1965.
|

S Duinstraat 12. I
o •
^ °»
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Bi) feestklankcn:
- LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslag zaterdag 18 december:
Zandvoortm. 3 - S.I.Z.O. 5 0-2

De overige wedstrijden, zowel van
zaterdag 18 als zondag 19 december
werden afgelast.

Programma zondag 26 december:
6. Zandv.m. 3 - D.E.M. 3 12.30 u.

33. T.Y.B.B. 7 - Zandv.m. 5 12 u.

71. V.V.H. 5 - Zandv.m. 7 9.45 u.

81. Sp.stad 4 - Zandv.m. 8 9.45 u
91. Hillegom 6 - Zandv.m. 10 9.45 u.

Junioren:
Zandvoortm. - Velox 12 u.

123. Zandv.m.d - Bl.daal c 9.45 u.

144. Zandv.m. e - T.Z.B, b 12 u.

Vriendschappelijke wedstrijden.
Zondag 26 december a.s. (2e Kerst-
dag) zijn zowel voor het eerste als

tweede elftal geen kompetitiewed-
strijden vastgesteld. Daarvoor in de
plaats komen een tweetal vriend-
schappelijke ontmoetingen.
Het eerste elftal speelt des mid-

dags om half drie tegen Bloemen-
daal 1 op het hoofdveld aan de
-Vondellaan. Het tweede elftal bindt
des morgens om 9.45 op het complex
aan de Van Lennepweg de strijd

aan met E.H.S. 1.

K. J. C. „NOORD"
De stand in december is:

1. J. Paap sr. 14566
2. Movr. Stuy 14446
3. G. Kraaijenoord 14437
4. A. Koper 14341

LAATSTE BERICHT
KERSTMIDDAG BEJAARDEN
In aansluiting op eerder geplaatste
beriohten over de in het Badhotel
op 29 december a.s. om twee uur
aanvangende Kerstmiddag voor alle

Zandvoortse bojaarden, verzoekt de
Directeur van het Badhotel, de heer
J. J. Pas ons mede te delen, dat
loegangskaarten voor deze middag
door alle Zandvoortse bejaarden
gratis kunnen worden afgehaald a.s.

vrijdag en a.s. maandag des middags
van 2 tot 5 uur in „Zomerlust",
Kosterstraat 5. Dit is het laatste
bericht, waarmee alle voorgaande
mededelingen vervallen.

Dankbetuiging.

Zeer getroffen door de vele van oprechte sympathie getuigende be-
wijzen van medeleven, tijdens ziekte en na het heengaan van mijn lieve
man, onze liefste vader, lieve zoon, klein- en schoonzoon, broer, zwager,
neef en oom

LAMBERTUS JOHANNES RINKEL Jr.

betuigen wij U onze oprechte dank.
BFrc
De wijze waarop U ons tegemoet bent gekomen is ons tot grote troost
geweest, waarvoor wij U zeer erkentelijk zijn.

Namens de familie:

Minke Rinkel-Heijink.
Zandvoort, december 1965.

Emmaweg 6.

Inplaats van persoonlijke kennisgeving.

Mede namens wederzijdse familie, zij hierdoor bericht, dat na een
nog langdurig maar moedig gedragen lijden is overleden

Mevrouw

J. M. WEHMANN-MALINGRé
Ons was het grote voorrecht geschonken immer haar grote liefde

en onbaatzuchtige zorg te mogen ontvangen, uit de herinnering
waaraan wij kracht hopen te putten dit smartelijke verlies te

kunnen dragen.

J. F. Wehmann
H. L. J. Malingré

Zandvoort, 18 december 1965
Zandv.laan 46

Geen rouwbeklag in welke vorm ook

De teraardebestelling heeft woensdag 22 december j.1. plaats

gehad op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

SPAANS EN TURKS KERSTFEEST
De redactie van het R.K. Parochie-

blad „De Branding", hoewel ervan
overtuigd zijnde, dat er in Zand-
voort veel aan de Kerstfeest-orga-
nisatie wordt gedaan, meent, dat 2

groepen onder onze bevolking daar-
bij dreigen te worden vergeten. Dit
zijn de Spaanse en Turkse mensen,
werkend bij Bruijnzecl in Zaandam,
eerstgenoemden logeren in de Kost-
verlorenstraat, de laatsten in „de
Witte hoeve", hoek Hogeweg-Post-
straat.

Daarom heeft de Redactie van
Branding het idee geopperd, ook iets

voor deze mensen te doen. Zij zul-

len op 24 en 25 december ervaren,
dat men hen niet is vergeten. De
Spanjaarden zullen worden afgehaald
door een bus van Bruijnzeel en ge-
bracht worden naar „Casanostra"
op het Begijnhof in Haarlem, waar
zij met landgenoten een Kerstvie-
ring krijgen aangeboden. De Turken
zullen in „de Witte hoeve" o.a. een
gramofoonplaat krijgen aangeboden
met Turkse muziek.
Om een en ander te kunnen finan-

cieren heeft men een c llectebus ge-
plaatst onder de Kerstboom op het
Raadhuisplein van Kerstnachtavond
tot en met 1ste Kerstdag. Men doet
een beroep op mij, de burgerij van
Zandvoort op te wekken deze collec-

tebus niet zonder meer voorbij te

lopen, aan welk verzoek ik - mede
gelet op het bijzonder sympatieke
doel, - gaarne voldoe.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Helena Cornelia, d. van

E. F. C. van Huizen en T. H. M.
Snoey.

Geboren buiten de gemeente:
Serge Bastiaan, z. v. L.C.Schuur-
man en G. Spierenburg.
Johannes Carolus, z. van J. P.

Nijssen en C. H. Schoorl.
Ondertrouwd:

C. van der Velde en E. Cluwen.
Gehuwd:
P. B. Levasier en Th. P. Koper.

Overleden: Harke Keegstra, 86 jr.,

geh. met W. Posthuma.
Martha Ligthart, 81 jr., geh. gew.
met T. de Vries (wonende te

Haarlem). Cornelia J. Eckhart, 75

jaar, wed.e van H. W. Manhoudt.

„ALBERDINGK THIJM" GAF
BOEIENDE GASTVOORSTELLING
De Zandvoortse toneelvereniging

„Wim Hildering" zou zaterdag j.1.

een opvoerng brengen van de thril-

ler: „Het huis op de rots". Door
ziekte van de voorzitter, de heer
H. Hildering, die tevens een der
hoofdrollen vervulde, kon deze voor-
stelling niet doorgaan. De Haarlemse
toneelgroep „Alberdingk Thijm"
werd bereid gevonden, hiervoor in

de plaats een gastvoorstelling te

geven en zo verscheen dit gezel-

schap zaterdagavond j.1. in restau-

rant „Zomerlust" op de planken.
De avond werd geopend met een

kort inleidend woord van de heer
D. Petrovitch, waarna deze tot veler

verrassing een welkomstwoord aan-
kondigde door de voorzitter, de heer
H. Hildering, waarvoor in het zie-

kenhuis, waar deze verblijft, een
bandopname werd gemaakt. Dit on-
gebruikelijk gebeuren bleek door
de aanwezigen bijzonder te worden
gewaardeerd en ontlokte een harte-
lijk en langdurig applaus.
Men kon hierna genieten van een

kostelijke opvoering van het blij-

spel „Ninotchka", van Melchior
Lengyel, dat onder regie van Wim
Paauw met veel vaart over het

voetlicht werd gebracht. Men zag
hier geroutineerde amateur-toneel-
spelers en speelsters aan het werk,
die het publiek van begin tot einde
wisten te boeien.
De heer D. Petrovitch huldigde de

dames van het ensemble na afloop

met fraaie bloemen en bracht het
gezelschap dank voor deze bijzon-

der geslaagde opvoering,

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Programma zondag 26 december:
18. T.Z.B. - D.S.K. 14.30 u.

31. Concordia 4 - T.Z.B. 2 14.30 u.

69. T.Z.B. 4 - E.H.S. 7 12 u.

88. T.Z.B. 5 - E.H.S. 10 12 u.

99. Alliance 4 - T.Z.B. 7 12 u.

114. Zandv.m. jun. e - T.Z.B, b 12 u.



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Als welkom KERSTGESCHENK Electrische huishoudelijke apparaten in een grote keuze.

Electro-Radio
Technisch Bureau

I %Sp I I D Burg. Engel bertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken

WASAUTOMATEN
ELECTRISCHE KERSTBOOMVERLICHTING.

Telef. 2914
Betaling desgewenst in overleg

ADVERTENTIETARIEF
losse adv per m m regel

Kolombreedte 41 m m
pagina 3 of 4, 12 et p m m
Kolombreedte 54 mm

pggina 3 of 4, 15 et p m m
ftfigina 2 22 et p. m m
pagina 1 42 et. p m m
Liefdadigh adv 40°/o red

Brj contract bolaner kort

mmmwm
HUUR DE NIEUWSTE

Opel Kadett 'GG

de nieuwste V.W. '66,

Natuurlijk bn
Autoverhuur D. F. Pieters

Tel. 4200 en 3652

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

mijn leeg te aanvaarden,
(evt, gedeelte). Mak kant
„SLEUTELHOF", Zandv
weg 67, Aerdh Tel 02500

43647 of 84048

Het wordt geen feest, als

U niet bij Hamers bent

geweest. Tot 31 december:
Een heerlijke fles zoete

Italiaanse wijn van ƒ3,50

voor ƒ 2,50 p. hele liter.

WIJNHANDEL HAMERS
Kostverl str 34, Tel 2856

Aangeboden: MERCEDES
'56-'57 in prima staat Gaat
goedkoop weg Tel in!2437

NAAIMACHINE S
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draijerstr. 12, Tel. 375Ï

TE KOOP: Binnonvolières

met zangkanaries en pop-
pen v Lennepweg 53, flat 3

Het juiste Kerstgeschenk
vindt U brj

MARIE ANTOINETTE
Schoolstraat 2a

Antieke schilderyen
en curiositeiten.

Wij STOFFEREN uw meu-
belen vakkundig, geen fa-

briekswerk.
Woninginrichting H E E -

M E IJ E R, Van Ostade-
straat 7, telef. 3116, Am-
sterdam, tel. (020) 82242.

Voor Uw metsel- en tim-

merwerk, reparaties aan

uw dak, schoorsteen, riole-

ring etc Vrijbl prrjsopg.

P. Keur, Kerkpad 3.

GARAGE
TE HUUR GEVRAAGD
Brieven oider no. 6-10

bureau van dit blad.

Zo spoedig mogelijk gevr.:

GEM. WOONRUIMTE (2 k.

en keuken) of zomerhuisje

voor permanent Br. no.

14-12 bureau van dit blad.

GEVRAAGD: FLAT of

vrije woning dicht bij zee,

maand augustus. Br. met
prrjsopg onder no 9-12

bureau van dit blad

MEISJE GEVRAAGD, 5-

daagse werkweek mevr.
Groot Hotel De Schelp,

Tel 4781

Het wordt geen feest, als

TJ niet bü Hamers bent
geweest! Alle bekende
merken gedistilleerd voor-
radig Denk aan de accijns

verhoging!
WIJNHANDEL HAMERS
Kostverl str. 34, Tel 2856

Adverteert in dit blad

Gedurende
de

verbouwing
zijn wij

normaal geopend

V/ij bicngen U
een giotc soi teung

costuums
colberts

overjassen

pantalons

jekkers

regenjassen

jacks

overhemden
pulovers

truien

vesten

dassen
sjaals

handschoenen
enz. enz.

KERKSTR.20 • T£L:3136

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Een NUTTIG en
DUURZAAM GESCHENK!

HANAU
hoogtezonnen

Gezondheid in Uw huis! !

Drogisterij-Parfumerie

B,touwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Grote sortering Kerstkaarsen
en Kaarsfantasieën.

Kandelaars
en GEKLEURDE KAARSEN

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTRAAT 19 ZANDV00RT TELEFOON 3469

altijd het lekkerste kopje koffie

Er zijn veel soorten koffiemelk.

Maar . . . niet voor niets is

„Friesche Vlag" GOUDBAND de

meest gebruikte koffiemelk in Ne-

derland, Een klein scheutje in het

heerlijke kopje koffie, zoals u dat •

zet, mevrouw, en proef maar: dat

is een zondags kopje koffie, waar-

mee u uw man en uw gasten.ècht

kunt verwennen!

?^%%2/

V?ï!t%zèvzyU&

14-karaats gouden Zwitserse horloges
vèr beneden de vergelijkbare winkelwaar-
de. Vraag spaarkaart aan uw koffiemelk-

leverancier.

FRIESCHE VLAG GOUDBAND
' f

de meest gebruikte koffiemelk in Nederland

ëmusm
eet meenvlees en betaalrninder

ij Heerlijke feestrolladen

M 500 gram Runderrollade f 2,95
ij 500 gram Lenderollade f 3,98

g 500 gram Varkensfilet f 3,78

H 500 gram Schouderfilet f 3,48

1 LAMS extra lekker en gezond!

§ 500 gram Rollade ! 1,98

500 gram Roilade van de bout f 2,45

I
au
3%.

$&&

VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. Ham en
100 gr. Snüworst samen ƒ 1,08

150 gr. Gek. Lever .... ƒ 0,89

150 gr. Ham ƒ 0,89

150 gr. Gebr. Rosbief ƒ1,48

150 gr. gebr. fricandeau ƒ 1,48

150 gr. Casseler Rib .

.

ƒ 1,38

Gebr. BURGER Haltestraat 3

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk.
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Groot en klein vinden

VANDERWERFPs
brood FIJN!

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

ft
lm

KNS!

t<r*

Voor de a.s. Kerstdagen:
KERSTBRODEN
KERSTKRANSEN
KERST-PETIT-FOURS

PUDDINGEN
POLONAISES
HORS D'OEUVRES
HUZARENSALADE

RUSSISCHE EIEREN
ZALMSALADE

FASTEITJES

CROQUETTEN
BITTERBALLEN

Onze specialiteit: IJSTAARTEN.

TELEFOON 2820

De zaafa voor kv/aldteit en fijne smaak.

mÊamwsm
Elke fijnproever prefereert: f> fA QQ r«QI Mffitri ï Qornorrl
wijnen en gedistilleerd van wdl t?" Dal "Ol IJ ICI IJ DCIIIalU LeffertS - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150
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Langs de vloedlijn

Do lijd is een paard, dat
steeds aan do grillen van
onze spoorslag gehoorzaamt
tot aan het moment dat het

ons uit het zadel werpt
Toxeira de Pascoaes.

r

y
Vrydag 31 december

Oudejaarsavond
Ik ben de Alpha en de Oméga
(het begin en het einde) zegt

de Here God, die is en die

was en die ikomt, de Almach-
tige.

Openbaring 1, vers 8.

Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort J

Zware eis tegen Colin Chapman.
Voor de meervoudige kamer van

de Haarlemse rechtbank diende
vrijdag j.1. de zaak tegen de 37-

jange Engelse directeur van de
Lotus-renstal, Colin Ohapman, die

ervan verdacht wordt, tijdens de
laatste Grand Prix races in Zand-
voort de 56-jarige hoofdagent van
de Zandvoortse reserve gemeente-
politie, de heer A. Terpstra, te heb-
ben geslagen, omdat Jiij zich op
diens sommatie niet vlug genoeg
verwijderde, vlak voor de wedstrijd
zou beginnen.
Hel werd een eigenaardige recht-

zaak, doordat de verdachte niet was
verschenen. De Officier van Jus-
titie, Mr. G. W. F. van der Valk
Bouman, behandelde daarom de
zaak bij verstok. Er werden getui-

gen gehoord a charge en a decharge,

waaronder de korpschef van politie,

de heer J D. van Mans, de heer A.
Terpstra en „de wedstrijdleider de

"heer J." H. van Haaren. De officier

sprak na afloop van de verhoren
van een verwarde situatie en een
onverkwikkelijke vertoning, doch
dat Chapman zich „misdroeg"
achtte hij een ernstig feit on van
een Engelsman viel hem dit tegen.

Doordat de zaak bij verstek be-
handeld werd, kon de verdediger
van Chapman, Mr. A. Groen uit

Haarlem niet optreden en moest af-

zien van een pleidooi. Ook de ma-
quette van het Zandvoortse circuit

die Mr. Groen had laten aanvoeren,
mocht niet in de rechtzaal worden
getoond, een filmpje van de circuit-

situatie evenmin.
In een klein uurtje was de gehele

zaak afgehandeld. De officier eiste

tenslotte wegens mishandeling van
een ambtenaar in functie een geld-

boete van vijfhonderd gulden of

vijftig dagen hechtenis, waarna hij

de uitspraak bepaalde op 6 januari

a.s. des morgens om half tien

Na het vallen van de uitspraak

hoop ik op deze zaak nog nader
terug te komen. K.

Kiest zee
met A*Z«B«

Geeft

Algemeen Zandvoorts Belang

vier jaar Uw vertrouwen!

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

„WURF-PRAET"

WUIXUM v.d. WURFF:

„Allegaer veul hail en zege"

Voorbij en. ...toch niet

Op Oudejaarsavond zijn we te

moede als bij een dodenherdenking
Wij gedenken de doden, die niet

terugkeren Zo overzien wij de
dagen van het afgelopen jaar, die

niet terugkeren, ze zijn voorbij:

blijde en droevige "dagen. ' Maar
oudejaarsherdenking en dodenher-
denking hebben ook iets anders ge-
meen.
De doden keren niet terug, maal-

laten hun sporen achter in ons leven.

Laten wij eerlijk zijn, wij bouwen
ons leven voor een niet gering deel

op uit de voorbeelden van die ons
zijn voorgegaan. Al keren zij niet

terug, zij leven in een of ander op-
zicht onder ons voort.

De oudejaarsavond geeft een over-
zicht over 365 dagen, maar al keren
zij niet terug, zy laten hun sporen
aohter in ons leven.

In die dagen hebben wij verruk-
kelijke momenten gekend, die ons
moed gaven, om verder te gaan.

Maar ook momenten, die wij liever

niet zien terugkeien, omdat wij ons
er voor schamen: wij zijn tekort ge-
schoten
Maar boven dit alles staat voor de

God-gelovende mens de Albeheer-
der, die in staat is dat warrige in

ons leven tot een mooie eenheid te

maken: de eenheid van de mens, die

God zoekt, die zijn eigen vervol-
making zoekt; faalt en weer opstaat
in de overtuiging, dat Hij alles ten

goede leidt

Als ik de hemelen zie,

het werk uwer vingers,

De maan en de sterren,

die Gij een plaats hebt bereid:
Wal is dan een mens,

dat Gij ihem zoudt gedenken?
Toch hebt Gij hem haast

tot een godheid gemaakt,
Hem met glorie en

luister gekroond. Ps 8

A. Cleophas, pr.

Op de drempel
Op de drempel van oud naar nieuw
moeten we afscheid nemen van het
oudo en overschakelen op het nieu-
we. Het Js slechts een stap, die
eigenlijk 'niets in ons leven ver-
andert, maar die we toch allen wel-
bewust als een belangrijk gebeuren,
straks na de laatste slag van 12 uur
nemen.

Durft U die deur die ons leidt

naar 1966 zo maar open te duwen?
Een deur, waarachter een nieuw
jaar verborgen ligt en dat er nu heus
zo hoopvol niet uitziet Om dat te

beseffen behoef je nu werkelijk

geen pessimist te zijn, doch slechts

je ogen niet >te sluiten voor de ang-
stige realiteit van ons bestaan.

Lopen we met langs de rand van
een voortdurend grommende vul-

kaan in een tijd van oorlog en oor-

logsdreiging, van rassenhaat, geweld
ontaarding en ontwaarding op veler-

lei gebied? We leven in een vreemde
onbegrijpelijke wereld, maar we
willen er niet aan. We hebben wel
iets anders aan ons hoofd. Straks

over enkele weken, is het weer
Carnaval, dan zetten we onze feest-

neuzen weer op en halen ons Car-

navalspakje uit de motteballen, dan
vieren we onbezorgd feest en daar-

na wordt het weer zomer, Pasen

en Pinksteren en een lokkend zo-

mei seizoen, dan gaan we weer flink

geld verdienen. Tenminste dat

hopen we, want niemand wil het

grommen van de vulkaan, waar-
langs we lopen, horen. U niet en ik

niet, maar niemand weet ook, wat
achter de sluiers van de toekomst

in 1966 voor ons verborgen ligt en

misschien is het wel goed, dat we
dit niet weten.

Ook wat onze gemeente betreft

weten we dit niet. We weten slechts

dat er grote veranderingen op han-
den zijn. Durft U die deur naar 1966

zo maar open te duwen? We weten
dat we een nieuwe burgemeester
krijgenr Wie zal dat zijn en wat zal

die zijn? We krijgen een nieuwe
gemeenteraad met twee raadsleden

méér. Wie zullen dat zijn en wat
zullen die zijn? We weten het niet

en misschien is het wel goed, dat

we dit niet weten.
Veel veranderingen voltrokken

zich ook in het afgelopen jaar m
ons Zandvoortse dorps- en gemeen-
schapsleven. Had U die van tevoren

kunnen voorzien? Niet één!

We hoopten op een zonovergoten
seizoen, het werd grauw en trooste-

loos. Velen ontvielen ons 'in de loop

van dit jaar. Het werd een lange,

droeve lijst en we zien op deze lijst

namen van velen, die we nog zo

graag in ons midden hadden gehou-
den. De uitbreiding van onze ge-

meente voltrekt zich in snel tempo!
Kon U eind vorig jaar de verande-
ringen voorzien die ons dorpsbeeld
thans aan het einde van dit jaar

heeft ondergaan? En dat is nog
maar het begin!

Straks, op 31 december 's avonds
om 12 uur, duwen we een deur
open of eigenlijk doen we dit niet.

Die deur gaat vanzelf open, de tijd

opent die deur voor ons en met
schroom overschrijden we de drem-
pel van het oude naar het nieuwe.
Dat we U allen bij deze overschrij-

ding alle goeds toewensen zowel
voor Uw gezin als voor Uw zaken-
leven, is iets vanzelfsprekends. Wij
van onze kant verzekeren U, dat

we het wel en wee van onze ge-
meente in elk opzicht nauwlettend
zullen blijven volgen en U daarvan
regelmatig op de hoogte hopen te

blijven houden.
Er is iets van weemoed over ons

allen bij het staan'" op de diempel
van het oude naar het nieuwe.
Een angstig vrezen naast een hoop-
vol verwachten en ik denk daarbij

aan het oude Bijbelwoord, gespro-
ken door de Profeet Daniel, dat we
lezen in Daniel 7, vers 14: „Zijn

heerschappij is een eeuwige heer-
schappij, die niet zal vergaan. En
Zijn Koningschap is een, dat onver-
derfelijk is".

Met dit profetenwoord als leid-

snoer kunnen we het in 1966 rustig

wagen en gedachtig daaraan wens
ik U een m alle opzichten voor-
spoedig nieuwjaar toe. K.

Dranken bestellen? 0/V"lO
Brokmeier bellen! L\J\)L

Vraagt naar onze
bijzondere aanbiedingen
voor „Oud" en „Nieuw".

heren haar-

verzorger

TAHmJuHo
Diaconiehuisstraat 24 - Tel. 3874

OUDEJAARSAVOND BIJ DE NZH
GEEN BUSSEN NA 21.00 UUR
Zoals reeds vele jaren gebruike-

lijk is zullen op Oudejaarsavond,
vrijdag 31 december, op alle N.Z.H.-

hjnen, zowel de interlokale als de
stadslijnen in Haarlem en Leiden,

geen bussen rijden.

De diensten die tot en met 21.00

uur van de beginpunten vertrekken
zullen volledig worden uitgevoerd.

Dit geldt eveneens voor de N S -

busdienst Amsterdam-Den Haag.
De laatste bussen van 1965 op deze

lijn vertrekken om 20.45 uur van
Amsterdam-Musschenbroekstraat en

om 21 00 uur van Den Haag-De Sa-

vormn Lohmanlaan.

FOLITIE-SCHIETWEDSTRIJDEN
Vrijdag 17 december werden op

do schietbanen van de politie bin-

nen het circuit de jaarlijkse politie-

sOhietwedstrijdon gehouden.
Met een punten-aantal van 182

werd de heer J. Faber kampioen op
geweer en pistool. Met het geweer
behaalde hij 99 punten. Bij hel num-
mer pistoolschieten werden winnaars
de héren J. Bier en F. M. Brockhus
ieder met 84 punten.
De prijsuitreiking vond plaats

maandag 20 december tijdens een

bijeenkomst van de deelnemers.

Zaterdag 18 december werden de

wedstrijden voortgezet voor de ïe-

serve-gemeentepohtie. De heer A.

Herfst werd kampioen met 91 pun-
ten. Hij behaalde het hoogste aantal

punten, n.1. 48 bij het geweersche-
ten De heer P. J. Joukes werd win-
naar bij het pistoolschieten mei 49

punten.
In „Ons gebouw" aan de Brug-

straat werden do prijzen uitgereikt

door de korpschef, de heer J. D.

van Maris en de directeur van
stichting „Touring Zandvoort", de
heer J. B. Th. Hugenholtz,

Eeuwigheid

Het strand ligt breed en donker
en verlaten

van verre ruisen stemmen diep
en zacht,

Een lichte golfslag,

rimpelend het water
Die gouden vonken langs de

vloedlijn bracht

Hoog stijgt de maan,
licht glanzend met haar statie

van sterren op 'n zwart fluwelen pij

De avond,
zo bescheiden in haar gratie

omsluit ons bij het wisselend getij.

En tot ons komt de stille avondvrede
verzonken ligt al onz' oproerigheid,

Een eeuwig lied is langs
ons heen gegleden,

een meiode van hoge Majesteit.

Ria Draak-Groeneveld

(Uit haar bundel „Kleine lichtjes")

HOTEL BOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 1 en zondag 2 janu-
ari, 8 uur, het dansorkest

The Bouncers
In ons internationaal

artisten programma:

'- ^iariary Juart Antonio
Spaans danspaar

Hans Hudson
Jongleur

•
Zondag Matinee van 3-6 uur
met volledig avondprogramma
Wijzigingen voorbehouden.

"^

^. J

modetH kapsel

DAMESKAPSALON

Haltestraat 63 Telef. 2214

Auto huren

5f" per dag
Model '64, '65 en 1966

KILOMETERPRIJS 6 CENT
Bestel tijdig!

Onze wagens zijn

All Risk verzekerd.

DE SCHELP
TEL. 4781

Opgelet!
Wü gaan iets brengen wat
iedere vrouw (van 18 tot 80
jaar) wil hebben.

Let op onze etalage èn
de volgende advertentie!

Drogisterij-Parfumerie

Beau Monde
Kerkstraat 36 Zandvoort

Badkotd Zandvoort - Tel. 02507-4941

Oudejaarsavondsouper
van 10-6 uur, met diverse attracties.

Muzikale omlijsting SATURNE TRIO, met zang van
ILONKA, radio en telovisicsler

Nieuwjaarsdag en zondag het SATURNE TRIO

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 Haltestraat 57 Zandvoort

Serie

1965

48 cm. beeld ƒ 728,—. 59 cm. beeld ƒ 898,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ 53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze in Draagbare

Radiotoestellen

ƒ 99,-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

'Het aardgas komt!
Ga over op aardgas-centrale verwarming

Tref nu ïccds Uw voorbereidingen en vraag inlichtingen

over de aardgaomogelijkheden bij

TECHNISCH WERK">»
Thorbeckestraat 19 Telef. 3270

ZATERDAGAVOND

DANSEN
99DE SCHELP99

Zandvoort

VUURWERK

!

(Goedgekeurd). Geen verkoop

aan personen onder de 18 jr.

JUPITER
Haltestraat G - Telef. 2838

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansent
Oudejaarsnacht

geopend van 12.30-4 uur

Het populaire dans- en
showquintet

The Whiskers
(GER DIJKSHOORN)

Gedurende do maanden janu-
ari en februari: zaterdag en
zondag het bekende televisic-

dans- en showorkest
THE 5 ATOMICS

met medewerking van de
bekende radio en televisie-

solist

RONNIE WATTY

Ook Uw Nieuwjaars-etentje
in de

„Albakw Jjutewte"
j 7,50 per couvert

Tevens bent U van halte wel-
kom voor Uw aperitief, kopie
koffie en onze bekende sma-
kelijke hapjes

Aan de piano:
HERMAN HEIERMAN

Reserveringen: 2524.

„Albatros" ïEabeetite

<3Se Ijuiskamer ban HanbtooorO

intiem Ijoe&je in liet restaurant

Krachtiger

en

zuiniger

ARAL TANKSTATION
vóór Bouwes-Palace.



Wat is in 1966 Uw Vrijheid waard? Méér VVD in de Raad!
In ons aller Zandvoorts Belang straks aan U de Daad! "^9%
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Taxi Tei. 2600Gr. Krocht 18 Dag en nacht

Speldjes, speldjes, speldjes

Fraaie speldjes te koop van
f'iverse herkomst, voor uw
kinderen en kleinkinderen,

ten bate van het jubileum-
fonds van „Voor Anker".
Verkiop elke vrijdagmid-
dag van half vier tot half

vijf in „Zomerlust", (ing.

Gasthuisplein)

Het wordt geen feest, als

U niet bij Hamers bent

geweest'. Alle bekende
merken gedistilleerd voor-

radig Denk aan de accijns

verhoging!

WIJNHANDEL HAMERS
Kostverl str. 34, Te). 2856

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 02 - Telef. 2263

Adverteert in dit blad

Ingezonden mededeling

STAP IN
VOOR EEN VEILIG

II
Ook in het nieuwe jaar bes

de N.Z.H, u risico's en erger]

het verkeer.

Ook voor 1966 geldt:

Laat uw vervoer liever aa
vakman over.

De N.Z.H. stelt 680 speci

achter het stuur en 320 de

en comfortabele bussen t»

nog geen vier cent per ki

ter beschikking.

GOEDE, VEILIGE RIT IN 1

NOORDZUIDHOLLfcNDS

VERVOER MAATSCHAPP

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Scliclpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-f kolen- en
gashaarden

BOCAL-BECKEES - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

Voor de jaarwisseling naar

VIS- EN DELICATESSENHANDEL

H. Schut KERKSTRAAT 21

TELEF. 2121

Het bekende adres voor gerookte
PALING en versgerookte ZALM.
GEFILEERDE PALING
UITGESNEDEN1 PALING
Hele en halve blikken RODE ZALM
ALLE SOORTEN OLIJVEN
en vele andere CONSERVEN
ALLE SOORTEN VERSE ZEEVIS

Uw gebakken vis wordt warm thuisbezorgd!
^

Wy wensen onze clientèle een gelukkig nieuwjaar

wKWw!ïïKCafé-Bar-Slijterij Bernard Lefferts Kerkstraat

9

1 januari 1966 belangrijke prijsverhoging gedistilleerd.

Wij hebben van diverse merken nog voldoende voorraad tegen de oude prijs.

- Telefoon 2150

Maak Uw huis extra gezellig!
Als U nu koopt, verdient U de verhoogde
omzetbelasting, die 1 januari as. ingaat.

Complete woninginrichting

Fa. L Balledux & Zonen
SCHATTIGE ROTANMEUBELEN
GROTE COLLECTIE SIERKUSSENS
POEF'S MET OPBERGRUIMTE
TAFELLOPERS - TAFELKLEDEN - KAP-
STOK - BORSTELKASTJES - SIERKLEEDJES
enz. enz.

Haltestraat 27-29
Telefoon 2596
Ziet onze etalage's

MEDEDELING
Na enig beraad besloten wij voor

het jaar 1966 de abonnementsprijs
van Zandvoorts Nieuwsblad niet te

verhogen. Ook in het nieuwe jaar
zult U dus ons blad wekelijks voor
de prijs van ƒ5,— per jaar (post-

abonnement ƒ9,-) in. UW bus vinden.

Door mijn ziekte in het voorjaar
van dit jaar is een belangrijke
achterstand ontstaan bij het innen
van de abonnementsgelden. Alle
abonnementen over (het jaar 1965
werden nog niet geheel geïnd. Wij
verzoeken onze abonné's bij aan-
bieding van deze kwitanties zoveel
mogelijk bij eerste aanbieding te

voldoen, dit bespaart ons heel wat
werk

En wat het betalen van de abon-
nementsgelden over 1966 betreft, in-

dien U ons per giro zoudt willen
overmaken (310592) of Algemene
Bank Nederland Zandvoort (giro

9711), per postwissel of persoonlijke
betaling, zullen wij U daar zéér
erkentelijk voor zijn

Zandvoorts Nieuwsblad.
Administratie

K. J. C. „NOORD"
De stand in december is:

1 A. Koper 19441

2 G Kraaienoord 19401
3 Mevr Stokman 19380

4. W. Bakkenhoven 19014

BEZOEKT

de Automaten-
speelzaal
Kerkstraat 11

Gedurende de maanden ok-

tober t.m. april alleen ge-

opend gedurende de weekein-

den.

Gezelligheid! Sfeer I

De nieuwste speel-automaten

Wij voorzien uw oliehaard van èlle

warmte die u wenst : de schone, zuinige,

veilige warmte van Esso Petroleum, die
u wordt bezorgd met goede service I

FA. A. KERKMAN EN ZOON
van Lennepweg 5, tel. 3576

ZANDVOORT

zwiium,

eetjriéérYvlees en beta^rninder
Extra aanbiedingen voor de feestdagen

Afslag varkensvlees
Schouderkarbonade
Ribkarbonade
Haaskarbonade
Filetrollade
Fricandeau

500 gram
500 gram
500 gram
500 gram
500 gram

750 gram Fijne Riblappen
750 gram Magere Lappen
750 gram Pracht Lappen

Grote Gelderse rookworst

f 2,.
ff 2,48
ff 2,66
f 3,75
ff 3,75

ff 5,19
ff 5,69
f 3,60

78 Ct.

250 gr. Leverworst 75 et.

200 gr. gekookte worst 75 ct.

150 gr. Gelard. Lever 89 ct.

150 gr. Geld.Achterham ƒ 1,29

150 gr. Ham 89 ct.

100 gr. Gebr. Rosbief .

.

98 ct.

100 gr. Gebr.Fricandeau 98 ct.

NU LAMSVLEES!
500 gr. Karbonaden .

.

/ 1,45

500 gr. Boutlappen f 2,18

300 gr. Haché of
Goulasb. vlees 99 ct.

Bij VLEES blik zalm van 1,29 voor 98 ct.

Gebr. BURGER Baltestraat 3

Met grote blijdschap geven wij U
kennis van de geboorte van onze
dochter

ANGéLIQUE
Ph. Brand
W. Brand-van Engelen

Zandvoort, 24 december 1965.
Zeestraat 47.

Tijdelijk:
St Ehsabeth's Gasthuis, Haarlem.

Begrafenissen - Crematie'»

Rouwkamer

JAC.KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel

vrijblij'vend.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK

vrijdag 31 december (Oudejaars-
avond) 7 30 uur:

Ds. P. J. O. de Bruijne.

1 januari 1966 (Nieuwjaarsdag).
11 uur: Ontmoetings-samenkomst

Zondag 2 januari 1966, 10 uur:
Ds P. J. O. de Bruijne.
Viering H. Avondmaal.

7 uur: Ds. P. J. O. de Bruijne.
Viering H. Avondmaal en Nabe-
trachting

HERVORMDE KERK
Vrijdag 31 december (Oudejaars-
avond) 19 30 uur: Ds. P. v.d. Vloed.
Het Huis m de Duinen, 19.30 uur:
Ds. G. K. van der Horst, em.pred.

(Uitsluitend voor bewoners tehuis).

Zondag 2 januari 10.30 uur:
Ds. C. de Ru.

Na de dienst gelegenheid tot ont-
moeting in het Jeugdhuis.

Zondag 2 januari 10.30 uur jeugd-
kapel. Spr. dhr. P.K. v.d. Houten.

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15

Zondag 2 januari, 10.30 uur:
Ds. H. Annema, Zaandam.
Na afloop is er gelegenheid om

nieuwjaarswensen uit te wisselen.
19.30 uur, Het Huis m de Duinen:
Ds. A J. Snaarjer, Doopsgez. H'lem.
(Uitsluitend voor bewoners tehuis).

PAROCHIE H. AGATHA
Oudejaarsavond 19.30 uur: Avond-
mis met Oudejaarsavond-overden-
king.
Nieuwjaarsdag diensten als zondag.
H.H. Missen op zondag 7.30, 9.30

(Hoogmis) e». 11.30 uur. Te 19.30 uur
Avondmis. In de week 7, 7.45 en, 9 u.
Bijkerk Linnaeusstraat.
Oudejaarsavond 19.30 uur: Avond-
mis met Oudejaarsavond-overden-
king.
Nieuwjaarsdag diensten als zondag.

Op zondag H.H. Missen
8 30 en 11 uur. In de week 8 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag 3 jan.: Geen samenkomst.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelminakleuterschool, Lijsterstr.3
Zondag 9.30. Donderdag 20 uur.

JEHDVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappe-
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, belde op adres
Willem -Draijerstraat 5.



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT Koelkasten - Stofzuigers

Electrische huishoudelijke apparaten in een grote keuze.

Electro-Radio
Technisch Bureau

I \f CT I I O Burg. Engelbertsstraat 64

ZIET ONZE SHOWROOM
WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken

WASAUTOMATEN
ELECTRISCHE KERSTBOOMVERLICHTING.

Telef. 2914
Betaling desgewenst in overleg

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel

Kolombreedte 41 mm.
pagina 3 of 4, 12 et p.m m
Kolombreedte 54 mm.

pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m
pagina 2 22 et. p. m m
pagina 1 42 et. p. m.m
Liefdadigh adv. 40% red

Bij contract belangr. kort

fffftfXFftS*

HUUR DE NIEUWSTE
Opel Kadett '66

de nieuwste V.W. '66,

Natuurlijk bij.

Autoverhuur D. F. Pieters

Tel. 4200 en 3652

EERSTE KAPSTER en
LEERLING KAPSTER
gevraagd

SALON YVONNE
Haltestraat 63 - Tel. 2214

HUIZEN TE KOOP GE-
VRAAGD. Op korte ter-

mijn leeg te aanvaarden,
(evt, gedeelte). Mak.kant
„SLEUTELHOF", Zandv.

weg. 67, Aerdh. Tel. 02500

43647 of 84048.

Aangeboden : MERCEDES
'56, in prima staat. Gaat
goedkoop weg Telef. 2437

Wij SIOFFEREN uw meu-
belen vakkundig, geen fa-

briekswerk.
Woninginrichting H EE -

M E IJ E R, Van Ostade-

straat 7, telef. 3116, Am-
sterdam, tel. (020) 82242.

Aangeboden tot 1 mei '66:

1 a 2 kamers, 1 mm. v zee

Telef. 2667

Voor Uw metsel- en tim-

merwerk, reparaties aan

uw dak, schoorsteen, riole-

ring etc. Vrijbl. pnjsopg

P. Keur, Kerkpad 3

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.

W. Draflerstr. 12, Tel. 375J

VOCR T.V. en
T.V. ANTENNES
met garantie
Antennebouw.

J. KERKMAN, Telef. 4307

Burg. Beeckmanstraat^ 36

Het wordt geen feest, als

U niet b|j Hamers bent

geweest. Tot 31 december.
Een heerlijke fles zoete

Italiaanse wijn van ƒ3,50

voor ƒ2,50 p. hele liter.

WIJNHANDEL HAMERS
KostverLstr. 34, Tel. 2856

GARAGE
TE HUUR GEVRAAGD
Brieven onder no. 6-10

bureau van dit blad.

Een groot schandaal in

Zandvoort.

Als u uw vrouw nog lan-

ger laat wassen met zo'n

oude versleten wasmachi-
ne. Terwijl er haast m
ieder huis zo'n mooie soli-

de Velo-combi staat te

pronken reeds va./ 498,—
Vraagt eens vrijblijvend

een demonstratie bij u
thuis. Betaling m overleg.

Hoge inruilwaaide voor
uw oude wasmachine.

Zeestraat 37 - Zandvoort
Telefoon 4590

Grote Markt hoek Jans-
straat, Haarlem, Tel. 10117

Wij wensen U allen

'n gelukkig nieuwjaar!

KUNSTNIJVERHEID

groene lantaarn

HALTESTHAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3469

Z.S.V. Zandvoort-
meeuwen
Bij besluit van de Minister
van Justitie d d 16 december
1965, werd aan de Z SV.
„Zandvoortmeeuwen" toe-
stemming verleend de

PRIJSBEPALING van
het KANSSPEL
(nr LO. 640/068/009,

dd 23 maart 1965),

te doen plaatsvinden op 31

MAART 1966 en niet op 30
december 1965 zoals oorspron-
kelijk was bepaald.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zondag 26 december 1965:

Zandvoortm. 3 - D.EM. 3 1-2

T.Y.B B 7 - Zandvoortm 5 1-12

VV.H 5 - Zandvoortm. 7 1-3

Spaarnestad 4 - Zandv m. 8 3-4

Hillogom 6 - Zandvoortm 10 2-3

Junioren:
Zandvoortm - Velox 5-6

Zandvoortm. d - BI daal c 8-0

Zandvoortm. e - T.ZB. b 7-4

Vriendschappelijk

:

Zandv.m. 1 - Bloemendaal 1 4-0

Zandvoortm. 2 - E.HS. 1 6-1

Programma zondag 2 januari 1966:

6. D.C.O. 2 - Zandv.m. 3 9.45 u
42. T Z B. 2 - Zandvoortm. 5 12 u
60. Zandvoortm. 6 - EH S. 6 9.45 u.

87. DJ O 5 - Zandvoortm. 7 9.45 u
108. T.Z B. 5 - Zandvoortm. 9 12 u
112. Zandv m. 10-Vogzang 5 12 30u
120. Schoten 9 - Zandvm 11 9 45u
123 Zandv.m 12 - D CO. 8 9.45 u.

Junioren:
138. Zandv.m. b - Concord b 12 30 u
149. Halfweg a - Zandvm c 14 30 u.

185 Zandv.m. e - Hillegom c 12 u
Vriendschappelijk: i

r

V.V.A 1 - Zandvoortm. 1 14 u
Zandvoortm 2 - H B C. 2 12 u

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Programma zondag 2 januari 1966:

17. D I.O S. - T Z B. 14 30 u.

42. T.ZB. 2 - Zandv m. 5 12

u

86. Bloemendaal 7 - T.ZB. 3 12 u.

108. T.Z.B. 5 - Zandvoortm. 9 12 u.

170. T.Z B jun. a - H.B.C, f 14 30 u
184. T.Z B b - Van Nispon b 14.30 u

HOOGWATER
Jan

:

Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar

2 11.07 6 30 23 41 19— 15 00-2130
3 12.07 7.30 20— 16.00-22.30

4 0.40 8.30 13 04 21.— 4.30-11.00

5 136 9.30 13 56 22— 5.30-12.00

6 2.26 10.30 14 43 22 30 6.30-12.30

7 3 15 11.— 15.33 23 30 7.00-13.30

8 4.06 12— 16 23 24— 8.00-14 30

SameEgesteld door P.v.d.Mije KCzn.

OPENSTELLING BUREAUS
De kantoren van alle gemeente-

lijke diensten en bedrijven zullen
gesloten zijn op vrijdag 31 decem-
ber 1965. Het huisvuil wordt die
dag wel opgehaald.
Het bureau van de ambtenaar

van de burgerlijke stand zal die dag
voor aangifte van geboorte en over-
lijden geopend zijn van 's morgens
9-9.30 uur.

^*>/: XV „ **3b iJ0 vfvWV"

altijd het lekkerste kopje koffie

De heerlijke smaak van Uw kopje

koffie - op welke manier U dat ook
zet, Mevrouw - komt nog beter tot

zijn recht als U „Friesche Vlag"

GOUDBAND koffiemelk gebruikt.

Een klein scheutje in het kopje

en . . . proef maar: zo smaakt Uw
kopje koffie extra lekker. Meer aro-

ma, voller van smaak, geuriger! En

dat met heel weinig koffiemelk,

dus: erg voordelig!

14-karaats gouden Zwitserse horloges
vèr beneden de vergelijkbare winkelwaar-
de. Vraag spaarkaart aan uw koffiemelk-

leverancier.

FRIESCHE VLAG GOUDBAND
de meest gebruikte koffiemelk in Nederland

DAMES, koopt Uw vlees en f«ne vleeswaren bU Uw slager!

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT lb TELEFOON 2682

Reklame Karbonade!
750 gram Sehouderkarbonade f 3,75

RUNDERROLLADES vanaf ƒ2,75 per 500 gram
VARKENSROLLADES vanaf f 3,75 per 500 gram
750 GRAM DOORREGEN OSSELAPPEN ƒ 3,75

750 GRAM RIBLAPPEN ƒ 5,25

500 GRAM LENDE v.a, ƒ 4,50

SOEPPAKKET ƒ 1,35

150 gram Ham ƒ0,98
150 gram Pekelvlees ƒ0,98
150 gram Gel. Lever ƒ0,98
150 gram gebr. Gehakt ƒ0,68
250 gram gek. Worst ƒ0,95

250 gram Leverworst ƒ0,95
150 gram Pork ƒ 0,60

100 gram Casseler Rib ƒ 0,90

100 gram Gebr. Rosbief ƒ 1,10

100 gr. Gebr. fricandeau ƒ 1,10

Wy leveren TJ gaarne alle IGIX)

diepvries-producten
IJstaarten vanaf f 3,20
Verder: Groenten - Bami - Nassi - Croketten

Bitterballen - Kippen - Kippenpoulet - Kalkoen

Voor Oud en Nieuw grote sortering vleeswaren
in blik o.a. 1 blikje Unox Wecnse worstjes 98 ot.

BEGIN HET NIEUWE JAAR
met

voorjaars-
bloemen

Tulpen, narcissen, hyacinthen,

fresia's, katjes enz.

Een grote keuze vindt U bij:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze U in vele variëteiten I

Vele soorten kamerplanten. Het speciaal-
adres voor Uw BRUDDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt teder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage I

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Specialist in klassieke meubelstoffering

BREDERODESTR. 30 - ZANDVOORT
TELEFOON (02507) 49 73

GROTE COLLECTIE VLOERBEDEKKING.
LUXAFLEX MET GRATIS SPELDJE.

GEEN NIEUWJAARSRECEPTIE
De burgemeester van Zandvooit,

Mr H M. van Fenema en diens
echtgenote, mevrouw M. v. Fenema-
Brantsma, zullen ter gelegenheid van
de komende jaarwisseling geen
nieuwjaarsreceptie houden.

GEEN SPREEKUUR
Wthouder A Kerkman zal vrijdag

31 december 1965 geen spreekuur
houden

„ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB"
De beslissing in de competitie om

het clubkampioenschap is nog niet

gevallen. Er moeten nog twee ron-
den gespeeld worden en alhoewel
Glasbergen een grote voorsprong
heeft op zijn concurrenten is het

nog niet bekeken.
De koploper wordt tot de tiende

plaats gevolgd door Gerritsma, Lin-
deman, Luykx, Sloof, Vos, Slrjker-

man, Nielsen, v.d. Brom en ter

Bruggen.
De derde Bondscompetitie tegen

Aalsmeer is door Zandvoort verloren

OPBRENGST COLLECTE
Het bestuur van de afdeling Haar-

lem en Omstreken van de Algemene
Nederlandse Invalidenbond deelt

mede, dat ondanks de zeer slechte

weersomstandigheden de in Zand-
voort van 13 tm. 18 december ge-
houden collecte ten bate van het
revalidatiefonds lichamelijk gehan-
dicapten, (polio en spastische patiën-
ten) het verrassende resultaat heeft

gehad van een opbrengst van
f 1.004,80. Gaarne brengt het be-
stuur dank aan allen, die dit bedrag
wisten bijeen te brengen, mzondei-
heid de collectrices en collectanten.

Breng fleur en smaak
aan Uw feesttafel

VERS WILD en GEVOGELTE
da's lekker!

Kip of wild bestellen!

Even 2358 bellen!

BRAADKUIKENS
BRAADSTUKKEN
SOEPKIPPEN
SOEPPOULET
DUINKONIJNEN
EENDEN
FAZANTEN
KALKOEN
TAMME KONIJNEN

Eieren zó van de boer
Verse KIP aan 't spit!

Wij maken ook Uw wild en gevogelte schoon!

POELIERSBEDRIJF
CAS van BENTEN
Stationsstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507-2358

WORDT OOK THUISBEZORGD!
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Na Uw wandeling een kop soep of een
kop koffie met een moorkop bij: ^Uakdl Café-Restaurant

RAADHUISPLEIN 1

TELEFOON 28 20

Geopend 10-6
Zondag 10-8
's Maandags gesloten.

GEEN PLAATS!
Het was ons he-
laas onmogelijk
alle verslagen
rondom het kerst-
gebeuren, in dit

nummer op te ne-
men. Dit zal als-

nog geschieden m
ons nummer van
7 januari a.s. Dit
geldt ook voor 'n

„Ingezonden" van
de secretaris van
,Voor Anker' over
de Ikerstmiddag
voor bejaarden in

het Badhotel. K.

VAMOR Rijschool

Brederodestraat 66 - Telef. 4419

Die VVV Zandvoort toch....

St. Nicolaas heeft ons zijn purpe-
ren rug weer toegekeerd en geniet

op dit moment in het zonnige(?)

zuiden weer van een welverdiende
vakantie. Heel voorzichtig ben ik

achter mijn schrijftafel gekropen
om u, met in zicht de drempel van
het nieuwe jaar, in alle serene rust

en vrede eens iets te vertellen over
het wel en wee van een VVV kan-
toor. Misschien denkt u nu: „hé,

jasses wat nu weer", maar misschien
bent u (gezond) nieuwsgierig en zegt

U: „kom maar op, laat eens horen,

we weten er eigenlijk niet zoveel

van". Welke mening of gedachte u
ook bent toegedaan . . ., „zal ik dan
maar" ?

Er was eens Vergeeft u mij

deze aanhef. Want een sprookje is

het allerminst. Ons werk is vaak
een keiharde realiteit. Zoals u onge-
twijfeld zult weten betekenen de 3

V's van ons opschrift „Vereniging

voor Vreemdelingenverkeer" en is

ook ons kantoor slechts een pion in

het grote geheel dat „Algemene Ne-
derlandse Vereniging voor Vreem-
delingenverkeer" heet en in Den
Haag is gevestigd. Ter illustratie

van de wijdvertakte organisatie van
het ANVV;- naast de Nederlandse
bijkantoren zijn er vestigingen in de

meeste Europese landen alsmede in

de „Nieuwe Wereld". Ons kantoor

vormt tevens een onderdeel van de

Bond voor Vreemdelingenverkeer
Zuid-Kennemerland waarvan het

kantoor gevestigd is te Haarlem. Dat
hieruit de nodige werkzaamheden
voortvloeien zal een ieder duidelijk

zijn. Het komende jaar zal door ons

voor het eerst worden gewerkt met
een documentatie welke ons in staat

zal stellen inlichtingen te verschaf-

fen over zeer uiteenlopende onder-

werp-en, niet alleen betreffende

Zandvoort en omgeving doch geheel

Nederland. Alleen collega's zullen

,
beseffen wat een enorme hoeveel-

' * heid tijd het kost om het benodigde
materiaal te verzamelen en/of te

vervaardigen. Een ander aandeel

vormen werkzaamheden als: sten-

cilwerk, verhuur circuit, het regelen

van evenementen, folderverzending,

ledenadministratie in samenwerking
met het kantoor Gemeente Ontvan-
ger, het verzorgen van Hotel- Pen-
sionlijsten. Waarvoor tussen U en

mij gezwegen de invulformulieren

praktisch nooit voor de gestelde da-

tum binnen zijn. Natuurlijk hebben
wij begrip voor bepaalde omstan-
digheden die hiertoe kunnen leiden

maar. . .

.

Het werkprogramma moet gewij-

zigd worden. Telefoneren, soms da-

gen achtereen.

„Waar is uw lijstje"? Want ten-

slotte vindt niemand het leuk om
wanneer alles gereed is te moeten
ervaren dat zijn of haar naam er

niet bijstaat. De betalingen zijn nog
niet binnen. Opnieuw wachten, want
het is natuurlijk een aardige „sport"

om „clandestien" een seizoen „mee
te draaien" maar het is de uiteinde-

lijke bedoeling niet. Met het gevolg

dat, wanneer deze roemruchte lijs-

ten bij de drukker zijn en wij eerst

nog de drukproeven moeten corrige-

ren alvorens de definitieve drukop-
dracht kan worden gegeven, er reeds

vele verzoekjes om toezending bij

ons kantoor zijn binnengekomen.

U zult het met mij eens zijn, dat

wanneer U, door een prachtige na-

seizoen in september en oktober de

handen vol heeft aan in Zandvoort
verpozing zoekende gasten, 'er wei-

nig" animo bestaat „om die dingen

nu reeds in te vullen". Dit is de re-

den waarom wij met de verzending

liever even wachten.
En dan natuurlijk niet te verge-

ten de dagelijks terugkerende cor-

respondentie, mot verzoeken of vra-

gen van zeer uiteenlopende aard.

Dus beslist niet de louter en alleen

door ons zo' genoemde „huis- tuin-

en 'keukencorrespondentie". Voor
niet ingewijden, hieronder verstaan

wij brieven en kaarten van de nier-

volgende strekking. Wij zijn een ge-

zin, familie, ouder echtpaar, groep

leerlingen van die en die school,

resbureau, twee "meisjes, vier jon-

gens etc. etc. en zoeken in Zandvoort
hotelaccomodatie, pensionruimte,

kampeerterreinen, een vrije flat,

kamers of etage. Alhoewel het vrij

veel tijd vergt kan men in deze ge-

vallen volstaan met het zenden van
lijsten, folders en andere documen-
tatie, daar wij geen reserveringsbu-

reau zijn.

Hopelijk behoort U na lezing van
. het vorenstaande niet meer <tot die

categorie menseni waarvan ik U ter

illustratie volgend voorbeeld geef.

Want lezeressen en lezers wat zegt

U van die mevrouw die op een dag
gezelligjes hot kantoor kwam bin-

nenstappen met de mededeling:
„Ach juffrouw, die meneer hè, van
dat reisbureau, die pakjes verzendt
naar Amerika. Doet ie dat nog?
Misschien kunt u even bellen want
mijn schoondochter zegt, u heeft

toch niets te doen. Nu heeft men in

dit vak geen baat bij zichtbaar klap-
perende oren maar onzichtbaar doen
ze dat op zo'n moment wel. Nadat
ik het antwoord had gevonden op
de vragen, wie, wat waar, heb ik

deze mevrouw voorzichtig aan het

verstand gebracht dat ik haar
schoondochter liever iets opwek-
kends had horen vertellen maar dat

ik toch zo vriendelijk zou zijn om
aan haar verzoek te voldoen. Al-
hoewel het fungeren als privé-tele-

foniste voor gevallen buiten het

VVV werk niet op mijn weg ligt.

Wij hebben weer rond de kerst-

boom gezeten en al dan niet uitbun-

dig het mooie kerstfeest gevierd en

ik zag soms in het licht van de
kaarsjes de nieuwe feestdagen wel-

ke het seizoen 1966 hebben ingeluid.

Dan denk ik weer aan die komende
„ups" en „downs".
De zoveelste regendag, geen gas-

ten, waar blijven ze nou, daar gaat

onze reis naar Spanje. En verdorie

die dure verbouwing krijgen we er

op deze manier niet uit, daar staan

al onze pas geschilderde kamers leeg

Wat doen sommigen van TJ dan al

snel? VVV bellen. Ik denk wel eens

misschien wil men nu van mij horen
dat de zon stralend schijnt op het

Raadhuisplein. O, zeker wij doen
ons best maar als het bü TJ buiten

regent hebben wij en de toekomsti-

ge gasten van Zandvoort vaak met
het zelfde euvel te kampen.
Maar dan ineens, ha, do zon,

schijnt, warm weer, strandweer, hup
de winterjassen in de motteballen

en ook even de VW bellen. Want
op het VW kantoor kunnen ze vast

en zeker de mensenmenigte.niet ver-

werken. Was het maar zo simpel'

denk ik dan wel eens zuchtend, als

men hier het hoofd om de deur
steekt en roept: „Heeft u nog slaaa-

pers. Ik moet toch wat verdienen".

De toeristentrek naar een badplaats
is echter van zeer vele factoren af-

hankelijk, o.a. weersomstandigheden

en vakanties in binnen- en buiten-
land. Onze taak is dus wel even ge-
compliceerder dan u met de hand
op de portemonnee vaak kunt ver-
moeden. Een VW kantoor is geen
warenhuis waar men kan grabbelen,
graaien, kijken, uitzoeken of kopen
zolang de voorraad strekt. Want een
toerist is niet iets waarvan men
zegt, kom laat ik er deze maand
eens duizend bestellen en er een
paar in voorraad nemen. Zoiets kan
nu eenmaal niet. Mede hierdoor is

o.a. nooit precies vast te stellen hoe
druk het wel zal worden. We weten
het meestal ongeveer doch moeten
net. als U, afwachten.
Wanneer de gasten of U het ko-

mende seizoen klachten of moeilijk-
heden hebben, dan zijn wij uiteraard
bereid te helpen, voor zover dit bin-
nen het raam van onze bevoegdheid
als VVV kantoor blijft. Misschien
kunt U zich beiden, alvorens op hoge
of lage poten bij ons binnen te

stappen, even bedenken dat u mis-
schien de twaalfde bent die dag en
dat het per dozijn wel voordeliger
is maar voor ons vaak vermoeiender
Er is een kleine kans dat U, net

als ik, tussen het nuttigen van de
kerstkransen en kalkoenen door, een
ogenblik hebt gedacht aan die Paas-
haas welke wij van onze borden
sparen. Aan de Paas- en Pinkster-
dagen als U begrijpt waar ik heen
wil.

Want op deze dagen staat de tele-

foon niet stil. Honderden en honder-
den binnen- en buitenladers komen
aan de balie. Voor al deze mensen
een, vriendelijk woord in de door
hen gesproken taal. De één heeft

hoofdpijn, de ander is moe van de

lange autotocht, men wil niet op de
beui-t wachten, boze-, blije-, teleur-

gestelde mensen, huilende kinderen,

geduldig wachtende bejaarden, jon-

geren met de rugzak op de nek.

En dan stelt het besef, dat men hier •

de gasten van Zandvoort ontvangt
wel eens zeer zware eisen aan mijn
om elf- twaalf uur 's avonds ver-

moeide voeten, schorgeworden stem
en in dit late uur iewat bestorven
glimlach.
Als u mij dan een Franse dame

met Medame Landrue hoort aan-
spreken en de menigte tot grote hi-

lariteit de naam van een -berucht
moordenaar ontdekt, dan wil zelfs

de mevrouw in kwestie mij dit

lachend vergeven, al heette zij dan
ook Ladrue. Het kan verkeren, heeft

echter onze Breero reeds gezegd.

Deze uitspraak wil ik gaarne onder-
schrijven. I

Lezeressen en lezers, dit stukje

heb ik niet willen schreven om de
tongen in beroering te brengen doch
het is voor «dj meer een blik in ver-

leden en heden nu het afscheid van
het oude jaar met rasse schreden
nadert. Langs deze weg wil ik gaar-

ne een ieder van TJ die elk jaar weer
proberen het de gasten "van Zand-
voort zo prettig mogelijk te maken
hartelijk danken voor de samenwer-
king. VVV Zandvoort wenst U een
zowel in zakelijk als persoonlijke

sfeer bijzonder voorspoedig 1966 toe.

V.V.V. Zandvoort
Mej. M. B. de Vos

KERSTCONCERT ZANDVOORTS
MUZD3KKAPEL
Traditiegetrouw gaf Zandvoorts

Muziekkapel onder leiding van di-

recteur Jac. Wildschut woensdag-
22 dec. in de Hervormde kerk te

Zandvoort het jaarlijkse kerstcon-

cert, waaraan medewerking werd
verleend door de organist Nico den
Exter.
Een programma van vrijwel uit-

sluitend kerstliederen was voor
deze avond samengesteld, waarin we
wel wat meer variatie hadden ge-

wenst. We hoorden onder meer van
het orkest een voorspel en koraal

over „Komt allen tezamen" in een
bewerking van de heer Wildschut,

diens Kerstfantasie, eindigende met
hetzelfde koraal, terwijl in de sa-

menzang, waarmee het concert ein-

digde, opnieuw Komt allen tezamen
was opgenomen. Dit.was in een pro-

gramma van precies een uur wel
wat teveel van het goede.

De organist speelde tweemaal.
Eerst een eigen compositie, „Kerst-

suite" genaamd, daarna een eigen

improvisatie over bekende 'kerstlie-

deren, waarbij de „Kerstsuite" even-
eens oen fantasie over bekende
kerstliederen bleek te zijn. Niette-

min kon de organist een zekere ori-

ginaliteit niet ontzegd worden. Hij

speelde briljant en met veel gevoel

voor juiste registratie, waaraan vrij-

wel alle registers te pas kwamen,
reden waarom het spijtig was, hem
niet in een andere orgelcompositie

te kunnen beluisteren.

Het orkest, dat in de kerk bijzon-

der goed tot z'n recht kwam en door

directeur Wildschut wat het klank-

volume betreft, op kundige wijze

aan de omgeving werd aangepast,

bleek nog altijd een grote feeling te

hebben voor deze koraalmuziek, die

een fraaie verklanking kreeg. Het

werd nergens grof en hard en er

was een zeer goed samenspel. Bij-

zonder frappeerde ons de fraaie toon

van de pistons en de sonore klank

van de bugels.

In de begeleiding van de samen-
zang kwamen orgel en orkest tot

een mooie klanlkverhouding, zodat
- afgezien van de door ons niet zo-

zeer bewonderde programmakeuze,
van een zeer geslaagd optreden kon
gesproken worden. K.

B« feest ot party,

LEFFERTS dranken erbij! i

Zeestraat 44 Telefoon 2254

'

In memoriam E. van Breemen
Op woensdag 15 december over-

leed — na een korte ziekte — nog
vrij onverwacht, op 81-jarige leef-

tijd, de heer E. H. van Breemen,
een verdienstelijk en algemeen be-

kend inwoner van onze gemeente,
die voor de opbloei van het toerisme

in Zandvoort zeer veel heeft be-
tekend. Op maandag 20 december
j.1. werd hij onder grote belangstel-

ling op de algemene begraafplaats

te Zandvoort ter aarde besteld.

Zal hij de laatste zijn in de lange
rij van bekende inwoners van onze
gemeente^ die wij aan het einde van
dit jaar herdenken? Tot aan de
laatste minuut in het oude jaar

blijven we daarover in onzekerheid,

doch het leek mij goed, een kort

woord aan zijn nagedachtenis, te

bewaren voor dit oudejaarsnummer.

Ik kende de heer Van Breemen
al sinds jaren .We noemden elkaar

bij de voornaam en er was tussen

ons een prettige vriendschap, die in

de loop van de jaren steeds meer
groeide. Ik leerde hem reeds ken-
nen, toen hij tezamen met zijn echt-

genote die hem in al die jaren steeds

tot grote steun was, zijn caravan-
camp begon. Aanvankelijk met en-
kele caravans, doch al spoedig
groeide het bedrijf dank zij zijn

energieke leiding en prettige omgang
met zijn gasten, zodat van jaar op
jaar de aantallen caravanners
groeiden, want men wist het: bij de
heer en mevrouw Van Breemen
was het prettig en leuk! Hij gaf
door zijn leiding aan Zandvoort niet

alleen nationale doch ook inter-

nationale bekendheid en Zandvoort
is hem daarvoor veel dank ver-
schuldigd.

Toen na een aantal teleurstellende
strubbelingen tussen hem en de ge-
meente uiteindelijk enkele jaren ge-
leden het caravancamp „de Zee-
rep" een gemeentelijke aangelegen-
heid werd, nam de gemeente daar-
mee een kamp over, dat heinde en
ver bekend was en een zeer goede
naam had verkregen. Dat alles is

aan de enorme werklust en de taaie
vasthoudendheid van de heer Van
Breemen te danken geweest, die
vooral de eerste jaren het zeker lniet

„cadeau heeft gekregen".

Doch er was méér. Want de heer
Van Breemen hield van Zandvoort.
Van de zee, van het strand, van de
duinen, van de gehele natuur, die
hem hier zo bijzonder boeide. Het
was daarom geen wonder dat hij

mede-oprichter werd van de Zand-
voortse Reddings Brigade, waarvan
hij vele jaren een actief medewer-
ker was, hetgeen eveneens het geval
was als lid van de plaatselijke com-
missie van de Koninklijke Noord-
en Zuid-Hollandse Reddingsmaat-
schappij. Zijn grote verdienste in dit

opzicht en zijn stuwende persoon-
lijkheid herdacht de heer P. van der
Mij e KCzn., tijdens zijn teraarde-
bestelling.

De mens had steeds de grootste

aandacht van deze man, die zelf zo

in alles mens was, soms zelfs in dit

opzicht met een welhaast kinder-
lijke inslag. Ik wil U niet vermoeien
met hetgeen ik met hem meemaakte
in de strijd om zijn pleegkind, waar-
in hij een taaie koppigheid en be-
wonderenswaardige vasthoudendheid
aan de dag legde in zijn moeizame
strijd tegen voogdijraad en andere
ambtelijke instellingen om dit kind
voor zijn gezin te behouden, waarin
hy tenslotte — weer in nauwe sa-

menwerking met zijn vrouw — wist

te slagen. De jaren, dat dit alles

gaande was behoren ongetwijfeld tot

de meest vermoeiende, maar ook
meest interessante, die hij mee-
maakte.

Voor deze strijd was een vast ge-
loof nodig. Dat had Ee van Bree-
men, ook al liep hij er niet mee te

koop. Door zijn vrouw was hij in

nauwe aanraking gekomen met het
Leger des Heils, waarvan hij een
groot bewonderaar was. Hij aan-
vaardde een Goddelijike leiding in

dit leven als iets vanzelfsprekends.
Hij wist, dat niets bij toeval ge-
schiedt en daaruit leefde hij. Daar-
door was hij ook dn staat de vele
teleurstellingen, die hij ondervond,
manmoedig te dragen. Van dit alles

gewaagde een afgevaardigde van
het Hellsleger aan zijn groeve met
woorden die vielen als balsem in

een vers geslagen wonde.
Zandvoort iherdenkt in de heer E.

H. van Breemen een groot propa-
gandist, een beminnelijk mens die

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Johanna Jannine Inge, d.

van J. B. van Duijn en L. van de

Wetering. Nicole, d. van W. G. de

Cock en H. Jeltes.

Geboren buiten de gemeente:
Linda, d. van A. D. Koper en V.

E. de Heer.
-Ondertrouwd: -

J. D. ten Hoonte en M. Mesman.
Gehuwd:
H. Reus en C. Penaat.

A. Orlik en A. van Duivenboden.

EXPOSITIE
BEVRIJDINGSFEESTEN
Do expositie van de foto's van de

bevrijdingsfeesten 1965 in Zandvoort

zal heden (donderdagavond) geopend

zijn van 7 tot 10 uur en wordt ge-

houden in het Gemeenschapshuis.

Ook zal gedurende deze uren in een

aparte zaal de film van deze be-

vrijdingsfeesten worden vertoond.

Nieuwjaarsdag 's middags van 3-5

uur zal de expositie eveneens ge-

opend zijn. De fotokring „Zand-

voort" heeft zich bereid verklaard

eventueel afdrulflken van de foto's

te maken op een uniform formaat,

uiteraard tegen betaling.

Bestellingen kunnen uitsluitend

tijdens de openingsuren van de

tentoonstelling worden gedaan.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekend-

diensten worden verstrekt via het

telefoonnummer van de huisarts.

Dokter Drenfch 3355; Van Es 2058;

Füoringa 2181; Mol 5091; Robbers

2813; Zwei-ver 2499.

WIJKVERPLEEGSTER:
Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag:

Zuster A. Langeveld, Gasthuis-

hofje 27, telefoon 2791.

Zondag 2 januari: Zuster E. Reits-

ma, v. Lennepweg 42, telef. 2382.

VERLOSKUNDIGE
Mej. G. Bokma, Sophiaweg 3,

telefoon 2816.

DIERENARTS
Ingaande vrijdagmiddag 31 dec.

des middags 12 uur, 1 en 2 januari:

Dr. J. W. Baljet, Kenaupark 13,

Haarlem, telefoon 02500 - 14524.

APOTHEKEN
Van zaterdag 1 januari ('s avonds

6 uur) t.m. vrijdag 7 januari na 6 u.

's avonds: avond-, nacht- en zon-

dagsdienst de Zeestraat-Apotheek,

Zeestraat 71, telefoon 3073.

Oudejaarsavond en Nieuwjaars-
dag tot 6 uur 's avonds: de Zandv.

Apotheek, Haltestraat 8, telef. 3185.

het woord „naastenliefde" ten volle

had begrepen.
Persoonlijk blijf ik in Ee van

Breemen een oprecht en trouw
vriend herdenken, die voor mij on-
vergetelijk zal blijven. Er is heel

veel in dit arbeidzame en vrucht-
dragende leven, dat zijn vrouw en
verdere nabestaanden tot grote

troost kan zijn, omdat hij velen ten

voorbeeld was, waarbij zij uit kracht
van geloof weten, dat de Grote
Trooster bij groot verdriet hen ook
in deze dagen de kracht zal schen-
ken, om dit verlies te dragen. K.

Aan de vrijwillig verzekerden
van de te Haarlem

werkende ziekenfondsen

Hierdoor stellen wij de bij onze ziekenfondsen aangesloten ver-
zekerden ervan in kennis, dat als gevolg van de voortgezette stij-

ging van de kosten van de genees kundige verzorging de premie
van de vrijwillige verzekering met ingang van 1 januari 1966 dient
te worden verhoogd.
Ingevolge een afspraak tussen de ziekenfondsen in Noordholland
is de premie voor Noordholland op eenzelfde bedrag vastgesteld.

De nieuwe premie bedraagt ƒ 21,90 per betalende verzekerde per
maand Voor verzekerden die een reductie op de premie hebben
bedraagt de premie ƒ 15,20 per maand.

Onvolledige gezinnen van beroepsmilitairen gaan per 1 januari
a.s. ƒ 32,85 per maand betalen.

In bovengenoemde premies is de premie voor de aanvullende ver-
zekering niet begrepen.

Het recht op ziekenhuisverpleging wegens psychiatrische aandoe-
doeningen is met ingang van 1 januari 1966 verhoogd van 70
dagen tot 365 dagen per ziektegeval.

De uitkering van kraamgeld komt te vervallen, hiervoor in de
plaats zal de verstrekking kraamzorg worden ingevoerd; voor
nadere inlichtingen hierover wende men zich tot zijn ziekenfonds

De besturen van de Algemene Ziekenfondsen:

„HAARLEM EN OMSTREKEN", Jansstraat 27

„ZIEKENZORG", Frans Halsplein 4.

„'t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 8 i 7 1 4

De winter is begonnen!
VERZORG UW TUIN IN DEZE WINTERPERIODE!

Wij leveren uit voorraad: COMPOST
Turfmolm - Gedroogde stalmest - Alle tuingereedschappen.

AMARYLLIS in fraaie luxe GESCHENKVERPAKKING.
VOGELVOEDERHUISJES in diverse uitvoeringen.
VETBOLLEN, VOGELKOOIEN. Alles voor Uw volière.

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsver-
hoging thuisbezorgd! Wij geven ook Contantzegels!

Alle soorten vogelzaden. Honden- en kattenvoer.

Wij wensen onze clientèle een genoegelyk uiteinde en een
Voorspoedig Nieuwjaar.

PER 1 JANUARI
Economische situatie dwingt
N.ZJH. tot tariefsherziening
Verkeerscongesties eveneens
factor in zwaardere lasten.

De N.Z.H, ziet zich genoodzaakt
per 1 januari haar tarieven opnieuw
aan te passen aan de algemene eco-
nomische en financiële situatie.

Op de interlokale lijnen zullen
zowel het basistarief als de omreke-
ningsfactoren voor de meer-ritten-
kaaiten en abonnementen worden
herzien. Het kilometertarief gaat
van 3,5 naar 3,6 cent met een vaste
aanslag van twintig (nu zeventien)
cent. Zes retourenkaarten worden
voortaan bereikend op basis van acht
in plaats van 7,5 keer de enkele-
reisprijs, een maandabonnement
gaat 28 (thans 26) keer de enkele-
reiskosten.
Op de stadsdiensten in Haarlem en

Leiden blijft de prijs van het enkel-
tje met overstapmogelijkheid onge-
wijzigd op 35 cent. De zes-ritten-
kaarten worden echter een dubbel-
tje duurder en kosten voortaan ƒ 1,75

De zes-retourenkaart gaat ƒ 2,65

(was ƒ 2,30) kosten, de zes-retouren-
kaart voor scholieren ƒ 1,75 in plaats
van f 1,55. De maandabonnementen
worden ƒ 1,50 duurder, waardoor het
abonnement op één lijn of twee aan-
eengesloten lijngedeelten ƒ 12,50 en
een maandabonnement voor het ge-
hele stadsnet op / 15,00 komt. Het
scholierenabonnement gaat van ƒ8,50
naar ƒ 9,75.

Behalve de normale wijzigingen in
het conjunctuurpatroon, zoals die in

loonkosten en stijgingen van mate-
riaalprijzen tot uitdrukking komen,
liggen aan deze tariefherziening nog
een aantal factoren ten grondslag
zoals de financiële consequenties
van de volledige invoering van de
vijfdaagse werkweek, welke juist bij

een vrijwel continu werkend ver-
voerbedrijf zwaar wegen, de loon-
stijgingen welke uitgaan boven de
ontwikkeling welke aan het begin
van dit jaar werd verwacht en de
doorwerking van de op 1 april 1964
ingevoerde hogere motorrijtuigenbe-
lasting. Als bijzonder element moet
echter de ongunstige verkeerssitua-
tie worden genoemd, welke de NZH
dwingt meer materieel en personeel
op de weg te brengen om de fre-
quenties en do regelmaat in de
dienstuitvoering te handhaven. Het
is duidelijk dat deze extra bussen
met haar bemanningen^ , welke bij

een gunstiger verkeersbeeld niet no-
dig zouden zijn, een relatief zware
last op de exploitatie vormen.
Bovendien dwingt de verlangza-

ming van het verkeer de N.Z.H, tot

het aanschaffen van zwaardere mo-
toren om het tijdverlies ontstaan
door het telkens stoppen en weer
optrekken zo goed mogelijk te com-
penseren. Deze zwaardere motoren
vergen grotere uitgaven in aan-
schaffing en gebruik.

BEGRAAFPLAATS GESLOTEN
De algemene begraafplaats te

Zandvoort zal op vrijdag 31 decem-
ber voor bezoekers gesloten zijn.

VIS- EN DELICATESSENHANDEL

Kerkman & Loos]
j

Haltestraat 16 Telef. 2473

VOOR OUD EN NIEUW:

GEROOKTE PALING
VERS GEROOKTE ZALM
UITGESNEDEN PALING

Alle soorten gerookte en gebakken vis

VERSE ZEEVIS

Grote sortering vis in blik. Olijven,
Delicatessen, Conserven

Wij bakken Uw vis en bezorgen die
warm bij U thuis.

BRIDGE-KERSTDRIVE
In hotel Keur vond de kerstdrive

van de Zandvoortse Bridgeclub
plaats. De resultaten telden mee
voor de normale competitie. Win-
naar in de A-lijn werd het koppel
Stor-Faber. De tweede plaats was
voor het koppel Jongbloed-Schutte.
Het dameskoppel Kerkman-Spoelder
degradeerde naar de B-lijn met 189,

26%. In de B-lijn eindigde het da-
meskoppel Bos-Coops op de eerste
plaats. Een plaats die moest worden
gedeeld met de koppels mevr. Keur-
Keur en Van Dartelen-Notterman.
Laatstgenoemd team maakte promo-
tie naar de A-lijn. Het dameskoppel
Van Praag-Serfaas verhuisde naar
de C-lijn. Naar de B-lijn promoveer-
den het dameskoppel Vader-Weller.
Dit koppel behaalde niet minder dan
105 punten hetgeen neerkomt op een
percentage van 77,78. Drie koppels
eindigden in de C-lijn op de tweede
plaats: mevr. Crok-Boda, fam. Kra-
nenburg en het team Brossois-Bi-
senberger.

3 kledingstukken tegelijk

gebracht, het laagst-

geprijsde stuk is

gratis
Chem. Wasserij en
Ververij

KEYSER v
n

-

'Lofentzplein 25

Soerïdaplein 37

Italiélaan 120 .

'• Binnenweg 43, Heemsled»
Winkelcentrum, Del ftwijle

Bl'daalsestr.weg 138, Santpoort

JZeestraaVj66, Beverwijk
' Kerkstraat 26, Zandvoort

[
'Vierkant Lissa

Vanaf maandag

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02S07 - 2002

JJ
BROKMEIER" A° 1896

' Dè speoiaalaaak In wijnen en gedistilleerd Vraagt naar onze speciale wtjnaanbledlngenl

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze BIJZONDERE AANBIEDINGEN voor de feestdagen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 Tel. 4 0270
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Het Beutuur van do

Accordeon Vereniging

„Zandvoort"
wenst loden, donateurs en begun-
stigers een gelukkig Nieuwjaar.

A. Akersloot
SCHELPENPLEIN 7 - TEL. 2845
en HOGEWEG 30, wenst clientèle,

vrienden en bekenden een gelukkig
Nieuwjaar.

Algemene Bond
van ambtenaren

wenst de leden een

voorspoedig Nieuwjaar

HET BACYHUIS
p f. Grote Krocht 3

Slijterij Baggerman
HALTESTRAAT 10 - TELEF. 2005
wenst zijn clientèle, vricnde'i en be-
kenden een voorspoedig Nieuwjaar.

n.v. BAKELS
p.f. KERKSTRAAT 31

Luxe Bakkerij

BALK
p.i

L. Balledux & Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

wenst zijn geachte clientèle, vrien-
den en kennissen in Zandvoort of
waar ook ter wereld een gelukkig

en voorspoedig 1966.

Groente- en. Fruithandel

Jan v.d. Berg
Haltestraat 20 Zalig Nieuwjaar

Drogisterij Blaauboer
HALTESTRAAT 46

wenst cliënten en kennissen een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

FIRMA BLOM™
KRUISSTRAAT 6 - TEL. 2127

wenst cliënten, vrienden en beken-
den een in alle opzichten
VOORSPOEDIG 1966

KLEDINGBEDRIJF

E. DE BOER
KERKSTRAAT 20

wenst cliënten, vrienden en
bakenden een VOORSPOEDIG 1966.

Fa. Boom & Zn.
T.V.-Radiohandel-Loodgietersbedrijf

Tel. 4422 en 4460

wenst cliënten, vrienden en kennis-
sen een gelukkig en voorspoedig 1966

D. BOON
MODELSLAGERIJ

p.f. Schoolstraat 3, Tel. 2939

E. BOS Jr.

Groenten en fruit

HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
wenst geachte ccliëntèle, vrienden
en bekenden een voorspoedig 1966.

Alle cliënten een goed 1966

in een

eigen woning
J. van den Bos

Woninginrichting

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

A. en O.

Lovensmiddelen-
en Commostiblesbedrijf

J. P. BOUCKAERT
Haltestraat 37

met beste wensen voor het
nieuwe jaar.

Banketbakkerij Bosman
KERKSTRAAT 22 - TELEF. 2126

wenst zijn geachte clientèle

een GELUKKIG NIEUWJAAR

Melkhandel J. Brand
OOSTERPARKSTRAAT 60

wenst allen een voorspoedig 1966.

Hot bestuur van de vrijwillige

Brandweervereniging
„ZANDVOORT"

wenst leden en begunstigers een
gelukkig en voorspoedig 1966 toe.

BROKMEIER
Slijterij en wijnhandel

p.f. Haltestraat 50

Fa. F. W. Castien & Zoon
ZANDVOORTSELAAN 119 rood
DUINSTRAAT 6

Handel in zeep, petroleum,
ESSO-GAS, borstelwerken,

wenst zijn geachte clientèle

EEN VOORSPOEDIG 1966.

CASTIEN's
Melkinrichting

Zandvoortselaan 355
Helmersstraat 11

wenst geachte begunstigers

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

BLOEMENMAGAZIJN .„ERICA"

Fa. C G. A. CASSEE
TRAMSTRAAT (achter afgebroken
postkantoor) - TEL. 2301 p.f.

Castien's Olieservice
wenst al zijn cliënten

een, GELUKKIG NIEUWJAAR.
Duinstraat 6 - Telefoon 4010

J. P. van Dam
Dameskapsalon Kerkstraat la

wenst zijn cliënten en vrienden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

J. P. van Dam Jr.
HERENKAPPER

met speciale parfumerieafdeling
Haltestraat 53

wenst zijn cliënten en vrienden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Schildersbedrijf

P. J. Dannenburg
Stationsstr.7-9 - Tel. 2803, b.g.g.2457

GELUKKIG NIEUWJAAR!

J. C. DORSMAN
OOSTERSTRAAT 3

wenst geaohte clientèle en bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1966

Groente- en fruithandel C.DRAIJER
p.f. Van Ostadestraat 9

Wij wensen clientèle, vrienden,

een drommels goed voorspoedig jaar

Met Drommels goede rokerswaren
En een Drommels geurige sigaar

BOTMAN
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

p.f.

Fa. J. v. DUIVENBODEN
Haltestraat 45

Gelukkig Nieuwjaar
voor onze clientèle en alle andere mensen.

N.Z.H. Busrestauraties
Haarlem - Zandvoort

Expl. G. VAN DER HORST

Sport- en Judo-instituut W. BUCHEL
Lorentzstraat 240 - Zandvoort

wenst leerlingen, vrienden en bekenden een VOORSPOEDIG 1966

W. DORSMAN
wenst geachte clientèle en vrienden een

AANNEMERSBEDRIJF EN
TAXATIëN

voorspoedig 1966

L. DROMMEL
Eleclro Technisch bureau

HELMERSSTRAAT 33 - TEL. 2733

wenst zijn geachte clientèle, vrienden en bekenden een

gelukkig en voorspoedig 1966

JAC HOEKEMA
CELSIUSSTRAAT 28 - TEL 3394

Voor alle verzekeringen. Vertegenw. Stichting „Vezeno"
Wenst U van harte een gelukkig c n VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Het bestuur van „HORCA"
irt der Nederl. Bond
wenst leden en begu

gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar

afdeling Zandvoort der Nederl. Bond van Horeca- en aanver-

wante bedrijven, wenst leden en begunstigers een

Cafetaria van Houten & Zn
KERKPLEIN 12 TELEF. 2713

wenst clientèle, vrienden en kennissen van harte
een voorspoedig en GELUKKIG NIEUWJAAR

HOYNG's GESCHENKENHUIS
Raadhuisplein 3 - Zandvoort

ONZE BESTE WENSEN

Cor van Eldik's Slagerij
Annex FIJNE VLEESWAREN
HALTESTRAAT 12

wenst haar geachte clientèle

EEN VOORSPOEDIG 1966.



Luxe Brood- en Banketbakkerij

J. C. Seysener
HALTESTR. 23 - TEL. 2159

wenst geachte clientèle, vrienden en
"bekenden een voorspoedig 1966.

Technisch Bureau

M. SLAGVELD
BILDERDIJKSTR. 15 - TEL. 3407

wenst zijni geachte clientèle

EEN ,GELUKKIG NIEUWJAAR

BEKIJK HET NIEUWE JAAR
DOOR EEN GOEDE nieuwe BRIL!

Opticien A. G. Slinger
wenst cliënten, vrienden en beken-
den EEN VOORSPOEDIG 1966.

Optiek - Staalwarcn

GROTE KROCHT 20a
Leverancier alle ziekenfondsen.

Modelvleeshouwcrij

J.J. SPIERS
wenst geachte clientèle

EEN GELUKKIG 1966.

Een voorspoedig Nieuwjaar I

aangeboden door

Spoelder's Kappershuis
Dames- en Herenkapper

HALTESTRAAT 14 - TELEF. 2462

Loodgietersbedrijf

Th. J. A. SPOLDERS
Wilhelminawe? 20 - Telef. 2630

wenst zijn cliënten en vrienden
EEN VOORSPOEDIG 1966

'Sporthuis „Zandvoort"
(E. LOOS) Haltestraat 35

wenst geachte clientèle, vriendenen
bekenden een VOORSPOEDIG 1966.

Banketbakkerij Steenken
H. SCHOT - GROTE KROCHT. 20

wenst clientèle en vrienden een
GELUKKIG NIEUWJAAR.

NAAIMACHINEHANDEL

Steenman
P.f. Willem Draijerstraat 12

Groenten- en Fruithandel

A. v. STEYNEN
Grote Krocht 29a - Telef. 2770

Voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar.

G. SUURLAND en echtgenote

Milk shake en Ice Cream Bar

~--*-T,DE-SIERKAN"

wenM. cliënten en vrienden een

gelukkig, vredig en voorspoedig 1966

TAXI 2600
wenst allen een voorspoedig

en) GELUKKIG NIEUWJAAR
Grote Krocht 18 - J. H. OONK

Tearoom «Thelia»
Zandvoort

wenst vrienden en bekenden

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Banketbakkerij L THOMAS
TELEF. 2471 - HALTESTRAAT 13

wenst clientèle en bekenden

bekenden een voorspoedig 1966.

Melkinrichting «De Toekomst»
J. J. DISSELDORP

Koningstraat 1 - Telef. 2566

wenst zijn geachte clientèle en
bekenden ZALIG NIEUWJAAR

Het bestuur van de R.K.S.V.

T.Z.B.
(THE ZANDVOORT BOYS)

wenst haar ledon, begunstigers en
belangstellenden een

ZALIG NIEUWJAAR .

Het allerbeste
in 1966

wenst U

Firma Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

GR. KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

JÊ M
(TA HiWA)

Oosterse Kunstnij verheddsartikelen
KERKSTRAAT 1 - TELEF. 3008

wenst cliënten, vrienden en beken-

den EEN VOORSPOEDIG 1966.

DISCOTARIA
TELEVISIE - RADIO
GRAMMOFOONPLATEN .

wenst U voor 1966

een prachtig beeld

en veel muziek

<^UnM
Café-Restaurant

Brood en banket

p.f.

"'T > ^%vwm -'tff\

. ;/-
t

L,.
n 1fertfc.

Paviljoen «De Vijverhut»
Telefoon 2538 (Eig. H. PAAP)

wenst cliënten, vrienden en be-

kenden EEN VOORSPOEDIG 1966

Wij wensen

alle mensen een jaar,

Zoals ze dit

voor zichzelf wensen

!

E. JONGSMA
Autobedrijf Rinko en echtgenote

Bodega „ OU Dutch*
wenst zijn vrienden en clientèle

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
J. C. Wijnschenk

MERKELBACH
Kerkstraat 6a

wenst clientèle en bekenden
EEN VOORSPOEDIG 1966.

De Directie van de

Uitzichttoren
wenst U een

gelukkig 1966
Bloemenmag. D. VADER, Kerkstr.38
wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1966.

V.A.R.A. Afdeling Zandvoort
p.1

DE VEENENDAALSE
p.f. Haltestraat 55, Tel. 2839

AUTOBEDRIJF

VERSTEEGE
Pakveldstraat 21

wenst geaohte cliënten, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1966

RIJWIEL- BROMFIETSHANDEL

Versteege
HALTESTRAAT 18

ZALIG NIEUWJAAR

Kaashandel Jan Vink
BUUREWEG 7 (hk. Schelpcnplein)

GELUKKIG NIEUWJAAR

Fam. VREEBURG
Slagerij Haltestraat 54

wenst cliënten en kennissen een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Textiel- en Confectiemagazijn

DE WAAG
HALTESTRAAT 40

wenst haar geachte clientèle een

GELUKKIG NIEUWJAAR

H. WEBER
H.O.N. EXPEDITIE Fa. L. N. WEBER & ZN.

GASTHUISSTRAAT 1 - TEL. 2037

wenst vrienden en cliënten een VOORSPOEDIG 1966.

HALTESTRAAT, 12,De Wolbaai'
wenst U een

gelukkig Nieuwjaar

Het bestuur van de

Zandvoortse Handelsvereniging
wenst ere-leden, leden, donateurs en toekomstige leden
een alleszins VOORSPOEDIG 1966.

R.K. MIDDENSTANDSVERENIGING „De Hanze"
wenst ere-leden, leden en begunstigers

EEN ZALIG NIEUWJAAR

Jb. Weber, Loodgieter
Diaconiehuisstraat 26

wenst geaohte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1966.

Beddenspeciaalzaak

KERKPLEIN 8a ' - TELEF. 3430

wenst U een VOORSPOEDIG '

en GELUKKIG 1966.

Bakkerij van der Werfl
Gasthuisplein 3

wenst vrienden, bekenden en
clientèle een voorspoedig 1966

Melkhandel en
Levensmiddelenbedrijf

D. v.d. Werff & Zn.
v. OSTADESTRAAT 22a p.f.

Brandstoffenhandel

H. J. Ier Wolbeek & Zn.
Broderoclcstraat 14a - Telef. 2063

Wenst cliënten, vrienden en beken-
den een voorspoedig Nieuwjaar.

P. N. ter Wolbeek
~ GROENTE- EN FRUITHANDEL
Bilderdijkstraat 30, wenst zijn ge-
achte clientèle, vrienden en beken-
den een GELUKKIG NIEUWJAAR.

DAMESKAPSALON

Haltestraat 63

wenst clientèle, vrienden en ken-
nissen een voorspoedig Nieuwjaar.

K.J.C. Zandv.meeuwen
wenst alle leden en vrienden

EEN GELUKKIG 1966

Zandvoortse
Bestuurdersbond

wenst alle leden een
VOORSPOEDIG 1966

Bestuur en Elftalkommissie van

„Zandvoortmeeuwen"
wens ;n leden, supporters en begun-
stigers een SUKSESVOL 1966.

Zandvoortse

brandstoffen-

handel
Diaconiehuisstraat 1

Zandvoortselaan 319

wenst U allen een
GELUKKIG NIEUWJAAR

ZANDVOORTSE
BRIDGECLUB

p.f.

ZANDVOORTSE CHRISTELIJKE
BESTURENBOND

p.f.

Zandv. Damclub
wenst leden en belangstellenden
het ALLERBESTE voor 1966

Zandv. Groente- en Fruiihal

B. Rückert

DIACONIEHUISSTR. 9 - TEL. 4752

wenst zijn cliënten een voorspoedig
en gelukkig Nieuwjaar

ZANDVOORTS
MUZIEKKAPEL
wenst ere-leden, begunstigers, leden
en jeugdleden

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Het bestuur van

Zandvoorts Operette Vereniging

wenst ere-leden, leden, donateurs en
begunstigers een gelukkig Nieuwjaar

De Zandvoortse
Reddingsbrigade

wenst leden, begunstigers en belang-
stellenden van harte een gelukkig

en voorspoedig Nieuwjaar.

In 1966 veel HEIL en ZEGEN.
En ontspanning kan de

Zandvoortse Schaakclub
U elke donderdag geven.

Hot bestuur van de
ZANDVOORTSE ZWEMCLUB

„De Zeeschuimers"
wenst haar leden en begunstigers
EEN VOORSPOEDIG 1966.

Directie

Café-Rest. Zomerlust
wenst cliënten, vrienden en kennis-
sen van harte een gelukkig en voor-

spoedig 1966.

Petrovltck
Kerkstraat 10 - Telef. 2493

wenst zijn vrienden, kennissen en cliënten

een genoegeiyke Oudejaarsavond

en een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

't Allerbeste

voor 1966 wensen wij onze
geachte clientèle, vrienden

en bekenden.

PARFUMERIE

KERKSTRAAT 23

„Het trefpunt
der wereldmerken!"

Electro Technisch Bureau

ZWEMMER
Swaluëstraat 6 - Telef. 4035

Met de beste wensen voor een
GELUKKIG NIEUWJAAR.

De Amsterdammer
wenst vanuit zijn groente- en fruit-

hal, KOSTERSTRAAT 13 a
al djn cliënten, vrienden en beken-
den een GELUKKIG NIEUWJAAR.

Administratiekantoor

HOSE
Burff. Engelbertsstraat 76 - Tel. 2663

wenst geachte clientèle, vrienden
en kennissen een voorspoedig 1966.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaart

WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,

Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

De burgemeester van Zandvoort
brengt ingevolge artikel 22, 2e lid

van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning ter openbare kennis, dat de
raad dier gemeente bij besluit van
21 december 1965 no. 18a — hetwelk
op maandag 27 december a.s. in

werking zal treden — onder intrek-
king van zijn besluit van 27 juli

1965, no. 5, op grond van artikel 21

van vorengenoemde wet heeft ver-
klaard, dat voor het gehele gebied
van de gemeente Zandvoort een be-
stemmingsplan wordt voorbereid en
daarbij heeft bepaald dat het ver-
boden is binnen het gedeelte van dat
gebied, hetwelk is gelogen ten noor-
den van de op de bij dit besluit be-
horende tekening aangegeven rode
lijn, zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van bur-
gemeester en wethouders (aanleg-

vergunning) :

a. opslagplaatsen, vuilstortplaatsen

en puinstortplaatsen aan te leg-

gen;

b. teellandjes aan te leggen of var-
'kens- en nertr.fokkerijen te stich-

ten;

c. paden en/of andere verhardin-
gen, beplantingen en dergelijke

werken aan te leggen ten behoeve
van parkeerterreinen, sportter-

reinen, tennisbanen, kampeerter-
reinen en soortgelijke objecten;

d. hoofdloidingen voor de gas- en
watervoorzieningen en hoofdlei-
dingen of -kabels voor de elec-
tricitcitsvoorziening en de tele-
foondienst aan te leggen.

Eerstbedocld besluit ligt van 27
december a.s. af ter gemeentesecre-
tarie voor een ieder ter inzage.

Zandvoort, 23 december 1965.

De Burgemeester voornoemd
VAN FENEMA.

By feest of party,
LEFFERTS dranken erbyi
Zeestraat 44 Telefoon 2254

'n Morgenstond met pret,
vanuit een GOED BED!

J. van den Bos
woninginrichting

Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Binnenwerk - Buitenwerk

Muurwerk,
Inzetten van ruiten.

BURG. BEECKMANSTR. 33

TELEF. 4755

Wij willen onze cliënten er op
attent maken dat wij maan-
dag- 3 en dinsdag 4 januari

DE GEHELE DAG zijn

GESLOTEN.

HAUTE COIFFURE

iaoh dam
Kerkstraat la

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31
Telef. 4823

Zandvoort

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Zeestraat 44 Telefoon 2254

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISGUIT van

Bakker v.d. Werff
Gasthuisplein 3 Telef. 2129

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort

Telef. 3394

Voor alle

verzekeringen

Altijd gaaf huldje

POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG 58 - TEL. 4166

eenmaal een proefrit

> om enthousiast te zijn
; voor nsu

eenmaal tanken voor
60D km autovreugde
-eenmaal kiezen voor elke
dag prinsjesdag

ZEG MAAR JA TEGEN N SU
ZEG MAAR JA TEGEN NSU

Official dealer:

AUTOMOBIELBEDRIJF JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323



decembermaand delicatessenmaand

U KUNTHET ZOLEKKER NIETBEDENKEN
OFDE GRUYTERHEEFTT

elke doos DE GRUYTER

RUMBONEN
KERSENBONBONS

van 1 50 voor

DE GRUYTER
literblik

voor slechts

115
PERZIKEN

> 149

elk blik DE GRUYTER

CRABMEAT kamfchatka

0^9

van ,395 NU>349

DE GRUYTER

PERZIKEN op sap
blik 450 gram 98
DE GRUYTER HAWAIIAN
ANANAS ( 10 hele schijven )

voor slechts > 139
elke 2e pot DE GRUYTER

JAM
GOED
KOPER> 25

elke ie fles DE GRUYTER

WIJN
te> CA GOED^ 9V KOPER

( RISETTI en ROSETTI uitgezonderd
J

elke fles DE GRUYTER

JUS d'ORANGE
van 165 NU > 13
elke fles DE GRUYTER

ADVOCAAT
van 395 NU

c* 365
2 flessen DE GRUYTER

RISETTI of ROSETTI

voor slechts ^>

w

elk blik DE GRUYTER

PILCHARDS
IN TOMATENSAUS
van 72 NU h 65

-^

DE GRUYTER
*

GEMARINEERDE
HARINGFILETS
6 tot 8 stuks fl^

225 gram" ^ 89

elk blik DE GRUYTER

ANSJOVISFILETS
van 98 NU ^» #5
DE GRUYTER

ROLMOPS
4 tot 5 stuks

225 gram 105
0^

elk2e blikje DE GRUYTER

PIKANTE WORSTJES
GOCTAILWORSTJES
ofBORRELWORSTJES

GOED
KOPERi> 20

bij elke fles ROODMERK

SLAOLIE tube DE GRUYTER

TOMATENKETCHUP
of MAYONAISE

^> E GOED
KOPER

GRATIS
tube SCHEERCREME

bij aankoop van een flacon

£> HAARLOTION
ALLE WEEKRECLAMES

GELDIG T/M 31 DECEMBER 1965m

Welbedankt
oor het vertrouwen!
Dat U in ons schonk het afgelopen jaar.

n 1966 hopen wij het nóg beter te doen

HORLOGERIE

C. WaoHÜtty
Kostverlorenstraat 68 - Telefoon 2071

06
ONZE BESTE WENSEN VOOR 19G6

Student geeft bijles
in Nederlands en Engels.

Brieven onder nr. 30-9 bureau van dit blad.

10 jaar

Autoverhuur
ZANDVOORT

Onze wagens ztfn ALL RISK verzekerd!

Dr. Schaepmanstraat 1, (hoek Brederodestraat)

Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Akersloot
Wij kopen lood, zink koper enz. tegen de hoog-
ste beurswaarde. Verder: lompen, kranten, tijd-

schriften, karton, tapijt, gewatt. deken, geysers,
baden en haarden, tegen de hoogste waarden

\V\j r\jden elke dag in Zandvoort.

Alles wordt gehaaldl

TELEF. 5054 of 2845 - SCHELPENRLEIN 18

Voor Uw drukwerk;

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2816

Biedt U op Oudejaarsdag
als reclame aan:

VARKENSKARBONADE ffich.)

Wper 500 gram ƒ2,50

VARKENSKARBONADE (Rib en -Haas)
per 500 gram ƒ3,00

STUKJE ROSBIEF per 500 gram v.a. ƒ4,25

RUNDERLAPPEN per 750 gram ƒ 3,98

BLIKJES BORRELWORSTJES .... vanaf ƒ 0,98

Zie verder onze ruime sortering fijne vleeswaren.

Uw adres voor het fijnste vlees,

tegen de laagst mogeujke prys!


